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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На шляху побудови ефективної економіч-

ної системи в Україні виникає необхідність
у вирішенні складних питань, пов'язаних із
забезпеченням вітчизняного ринку конку-
рентоспроможними товарами та послугами,
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Характерною особливістю управління підприємствами в сучасних умовах господарювання є підвищення вимог
до ефективності виробництва. Проведені на підприємствах гірничодобувної промисловості процеси приватизації та
реструктуризації спричинили зміну структури управління і зацікавленість власників у кінцевих результатах діяль-
ності, що найповніше характеризують діяльність підприємства.

Для управління підприємством часто використовуються традиційні методи і інструменти, система оплати праці
характеризується слабким зв'язком між результатами роботи і заробітною платою. Отже, виникає необхідність в
удосконаленні системи управління на підприємстві.

Сьогодні підприємства, в основі діяльності яких лежить інтелектуальна праця, займають ведуче місце у житті
суспільства. Сучасне суспільство — це суспільство великих організованих закладів. У кожному з них найважливішу
роль грає людина розумової праці. Їх ефективність вимірюється їх вкладом в ті підприємства, на яких вони працю-
ють.

Characteristic features of the management of enterprises in the current economic conditions are increasing demands
for efficiency. Carried out in enterprises of the mining industry privatization and restructuring led to changes in the
structure and management of the interest holders in the final results, that fully characterize the company.

To control now commonly used traditional methods and tools wage system is characterized by a weak bond between
the work and wages. Thus, there is a need to improve the management of the enterprise.

Today, the company, at the heart of which is intellectual work to occupy a leading place in society. Modern society —
a society organized large institutions. Each of them plays critical role individual knowledge workers. Their efficiency is
measured by their contribution to the enterprises in which they work.
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а також виходом на міжнародний ринок.
Відомо, що на конкурентоспроможність
підприємства впливає багато факторів (на-
ука, технологія, капітал, інфраструктура,
інформація, робоча сила, менеджмент то-
що).
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Все більшого поширення серед нау-
ковців набуває думка, що рівень конкурен-
тоспроможності підприємств, крім зазначе-
них факторів, залежить і від рівня конку-
рентоспроможності персоналу підприєм-
ства.

Отже, ще не так давно основною проблемою
у будь-якій організації була результативність
робітника фізичної праці, який виконував по-
кладені на нього завдання.

Історично склалося, що робітники розумо-
вої праці займали невелику частку всіх заня-
тих на будь-якому підприємстві. Їх ефек-
тивність або її відсутність хвилювала тільки їх
самих.

Сьогодні підприємства, в основі діяль-
ності яких лежить інтелектуальна праця,
займають ведуче місце у житті суспільства.
Сучасне суспільство — це суспільство вели-
ких організованих закладів. У кожному з них
найважливішу роль грає людина розумової
праці. Їх ефективність вимірюється їх вкла-
дом в ті підприємства, на яких вони працю-
ють.

Для управління підприємством часто вико-
ристовуються традиційні методи та інструмен-
ти, система оплати праці характеризується
слабким зв'язком між результатами роботи і
заробітною платою. Отже, виникає необхід-
ність удосконалення системи управління на
підприємстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам удосконалення управління
підприємством та управління персоналом
присвячена значна увага багатьох вітчизняних
та зарубіжних вчених, серед яких І Ансофф,
Д.П. Богиня, Н.Ю. Брюховецька, Б.М. Генкін,
В. М. Геєць, В.М. Горбатов, М. А. Горєлов,
В.Ф. Гриньов, В.М. Гриньова, М.І. Долішній,
М.С. Дороніна, С.М. Ілляшенко, О.П. Єгоршин,
А.Я. Кібанов, М.О. Кизим, А.М. Колот, В.Д. Ла-
гутін, М.Б. Махсма, М. Х. Мескон, О.Ф. Нові-
кова, І.В. Петенко, В.А. Савченко, М.В. Семи-
кіна, Р. М. Соловйов, В.В. Стадник, Д.В. Феок-
тистов, Ф. І. Хміль, Л.В. Шаульська, В.Г. Щер-
бак, О.М. Ястремська та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Дослідження науковців здебільшого зосе-
реджені на функціях управління робітниками і
майже не містять пропозицій щодо поліпшен-
ня управління керівниками.

Недостатня розробленість зазначеної про-
блеми, а також її теоретичне та практичне зна-

чення визначило вибір теми дослідження й зу-
мовило її актуальність.

Враховуючи наведене вважаємо необхід-
ним удосконалити систему управління на
підприємстві шляхом розробки збалансова-
ної системи ключових показників діяльності
(або КРІ), використання якої на підпри-
ємстві є прикладним інструментом системи
мотивації, що дозволяє спрямувати бізнес на
досягнення поставлених стратегічних цілей,
підвищити продуктивність процесів і оціни-
ти працю керівників різних структурних
підрозділів підприємства по досягнутим ре-
зультатам.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Д. Кеннеді стверджує, що керівник і робі-
тник неминуче знаходяться у ворожнечі [2]:
"… керівник "воює", тому що його інтереси
вступають у протиріччя з інтересами праців-
ників, тому керівник постійно заважає їм пе-
реслідувати свої інтереси. Щоб переслідува-
ти власні інтереси керівнику потрібно позбу-
тися інтересів працівників, замінивши своїми
або зруйнувавши". Але при цьому, зазначає
автор, співробітники не є поганими людьми
тільки внаслідок того, що у них є безліч інших
більш важливих та цікавих для них пробле-
ми, ніж та одна, що є важливою для керівни-
ка.

Отже, працівники підприємства мають
свої власні пріоритети, адже бізнес нале-
жить не їм, а керівнику або власникам. Тому
очікувати від співробітників підходу влас-
ників безглуздо. Бізнес керівника (власника)
— це його життя, і його життя — це його біз-
нес [2].

Керівник прагне досягти максимально
можливого прибутку. Працівники підприєм-
ства, як правило, не думають про це взагалі, а
якщо думають, то тільки тоді, коли зацікавлені
у отриманні більшого розміру заробітної пла-
ти. Керівник підприємства має право на зас-
тосування як позитивних, так і негативних
санкцій.

Адміністративно-управлінський персо-
нал (адміністративна служба організації) —
група п рацівників  апарату управління
організацій,  підприємств,  установ усіх
форм власності, котрі здійснюють функції
управління чи забезпечують діяльність цих
структур, реалізацію їх планів і програм. Це
керівники, заступники керівників органі-
зацій і підприємств, керівники, які викону-
ють функції управління: адміністративно-
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Рис. 1.  Ключові показники ефективності діяльності гірничо-збагачувального комбінату
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організаційні, фінансові, юридично-пра-
вові, маркетингові, зовнішньоекономічних
зв'язків, облікові, аудиторські, контрольні,
кадрового забезпечення, інформаційного,
технічного забезпечення, соціального роз-
витку, охорони та безпеки організацій то-
що.

Суттєвим є питання з'ясування того, які ка-
тегорії працівників відносяться до адміністра-
тивно-управлінського персоналу (адміністра-
тивної служби), адже немає єдиної думки се-
ред науковців, дослідників, працівників кадро-
вих служб.

Одна точка зору грунтується на тому,
що до управлінського персоналу відносять-
ся всі працівники апарату управління орган-
ізацією. Інша полягає в тому, що в основу
вирішення питання про віднесення того чи
іншого працівника до персоналу управлін-
ня повинен бути покладений функціональ-
ний принцип: саме зміст виконуваних прац-
івником основних функцій управлінської
праці.

Керуючись цим критерієм, до персоналу уп-
равління слід віднести працівників, що цілком
чи частково зайняті адміністративно-управлі-
нською діяльністю (керівники, їхні заступники
та фахівці).

На більшості промислових підприємств
лінійні та функціональні підрозділи під-
приємства представлені наступними служ-
бами:

— апарат управління;
— виробничий відділ;
— відділ маркетингу;
— відділ збуту;
— відділ постачання;
— відділ якості;
— відділ управління персоналом;
— фінансовий відділ;
— відділ НДДКР;
— відділ зовнішньоекономічної діяль-

ності;
— відділи обслуговування виробничого та

технологічного процесів.
Від того наскільки ефективно побудовані

взаємовідносини між підрозділами підприєм-
ства залежить загальний результат діяльності
підприємства. Без співпраці керівників всіх
рівнів неможлива якісна та ефективна робота
підприємства в цілому.

Керування визначається як розумовий та
фізичний процес, що призводить до того, що
підлеглі виконують визначені їм офіційно до-
ручення і вирішують певні поставлені їм за-
дачі.

Робота керівника адміністративної служби
полягає в тому, щоб бути ефективним, адже від
нього вимагається правильне виконання зав-
дань.

Проблема ефективності управління вклю-
чає в себе розгляд:

— управлінського потенціалу — сукупності
всіх ресурсів, якими володіє і які використовує
система управління;

— сукупності витрат на управління — ви-
значаються змістом, організацією, технологією
та обсягом робіт з реалізації відповідних
функцій управління;

— ефективності управління — ефектив-
ності дій людей у процесі діяльності органі-
зації, реалізації інтересів у досягненні певних
цілей.

В управлінському процесі використовують-
ся людські, матеріальні, інформаційні та фінан-
сові ресурси. Залежно від того, як вдало вони
використовуються досягається і відповідний
результат.

Ефективність менеджменту — це результа-
тивність функціонування системи та процесу
управління як взаємодії керованої і керуючої
систем, тобто інтегрований результат взаємодії
компонентів управління.

Іншими словами ефективність менеджмен-
ту — це зіставлення спожитих ресурсів з отри-
маним результатом.

Результати та ефективність управлінської
праці в кінцевому підсумку управління в ціло-
му залежать від багатьох умов і передумов, а
саме: потенціалу співробітника, його здат-
ності виконувати певну роботу, засоби ви-
робництва, соціальні аспекти діяльності пер-
соналу і колективу в цілому, культура орган-
ізації, а також і від особистості самого кері-
вника — його авторитету, стилю управління
тощо.

Кінцевий результат управління — це ефект
управління, або результат, отриманий внаслі-
док здійснення заходів, спрямованих на вдос-
коналення виробництва, бізнесу й організації
в цілому.

Отже, внаслідок посилення конкуренції
сучасні підприємства повинні мати певний
набір якостей, без яких суттєвих перспек-
тив подальшого розвитку у них немає, а са-
ме:

— ефективність — здатність перемагати у
ціновій конкуренції;

— гнучкість — здатність швидко пристосо-
вуватись до змін на ринку;

— інноваційність — товари, що виготовля-
ються, і послуги, що надаються, повинні бути
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конкурентоспроможними, орієнтованими на
клієнта;

— ефективна система управління підприє-
мством, що дозволяє продуктивно обробляти
управлінську інформацію для прийняття біз-
нес-рішень.

Основна структурна ідея збалансованої си-
стеми показників (BSC) полягає в тому, щоб
збалансувати систему показників за фінансо-
вим напрямком, споживчим напрямом, напря-
мом внутрішніх процесів, напрямом навчання і
росту.

Отже, BSC представляє собою збалансо-
вану систему ключових показників діяль-
ності (КРІ), представлених за чотирьма на-
прямами:

1) фінансові КРІ, що надають уявлення
про кінцеву ефективність діяльності підприє-
мства;

2) ринкові КРІ, що характеризують взаємо-
відносини підприємства з клієнтами і поста-
чальниками;

3) КРІ внутрішніх бізнес-процесів, що ха-
рактеризують операційну досконалість ком-
панії;

4) КРІ навчання і росту, що вказують рівень
персоналу і перспективи розвитку.

Для того, щоб розробити систему збалан-
сованих показників необхідно:

— по кожному з чотирьох сегментів сфор-
мулювати стратегічні цілі;

— для кожної цілі прописати показ-
ник;

— установити взаємозв'язки між показни-
ками окремих груп.

Проведені на підприємствах гірничодо-
бувної промисловості процеси приватизації
та  реструктуризації сп ричинили зміну
структури управління і зацікавленість влас-
ників у кінцевих результатах діяльності, що
найповніше характеризують діяль ність
підприємства. При цьому кінцевий результат
діяльності безпосередньо залежить від ро-
боти кожного структурного підрозділу
підприємства, а отже, і від вдалого керуван-
ня. Керівник може оцінити свою відпові-
дальність і свій вклад у загальні результати
підприємства.

Запропонована збалансована система клю-
чових показників ефективності діяльності
гірничо-збагачувальних комбінатів представ-
лена на рисунку 1.

Для того, щоб система добре працювала
вона повинна бути доступно і зрозуміло фор-
малізована. Для цього необхідно на підпри-
ємстві:

1. Розробити положення про КРІ — визна-
чає мету, задачі і напрямки використання сис-
теми КРІ; принципи формування системи КРІ;
склад, процедури встановлення, використання
і розрахунку значень КРІ; склад, формати і по-
рядок формування звітності про виконання
КРІ.

2. Запровадити методику розрахунку КРІ
— визначає найменування показника і його
призначення, аспект оцінки, алгоритм роз-
рахунку, діапазон допустимих відхилень,
джерела даних для розрахунку показника,
виконавці.

3. Впровадити карти виконання КРІ —
фіксується склад і значення показників, по
яким здійснюється оцінка діяльності керівни-
ка/підрозділу.

У ключових характеристиках доцільно
виокремити аспекти оцінки ефективнос-
ті:

1. Основа для прийняття управлінських
рішень — чистий прибуток, збільшення грошо-
вого потоку, EVA.

2. Логічний зв'язок між результатом діяль-
ності підприємства і результатом діяльності
окремих підрозділів.

3. Аспекти оцінки ефективності управління
сформовані за напрямами діяльності:

— "Фінанси і економіка", що характеризу-
ють фінансово-економічний стан підприємства
по напрямках діяльності;

— "Ринок", що характеризує ринково-кон-
курентний статус підприємства;

— "Внутрішні процеси", що характеризують
внутрішню діяльність підприємства;

— "Персонал", що характеризує процеси
управління персоналом.

4. Інтеграція з системою винагороди керів-
ників підприємства.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Зміна прибутку підприємства може зале-

жати від різних факторів, а саме: за відхилен-
ня в нормах витрачання несуть відпові-
дальність технічні служби; за відхилення в
обсягах виробництва — виробничі підрозділи;
за відхилення в номенклатурі продукції —
служба збуту тощо. Отже, кожен керівник
адміністративної служби може оцінити свою
відповідальність і свій вклад у загальні резуль-
тати підприємства.

Подальшу оцінку ефективності діяльності
керівників адміністративної служб пропо-
нується визначати шляхом розрахунку та
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інтерпретації комплексного показника, що
враховуватиме вклад кожного керівника у за-
гальні результати підприємства, визначення
розміру недоотриманого прибутку підприє-
мства з вини керівництва та розробкою сис-
теми відповідальності за розмір завданої
шкоди.
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