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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна сьогодні перебуває на складно�

му етапі економічного розвитку, що супро�
воджується періодами політичної та соці�
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APPLICATION OF THE KAIZEN MANAGEMENT CONCEPT TO IMPROVE THE EFFICIENCY
OF DOMESTIC ENTERPRISES

У статті розглядається концепція кайдзен. Установлено, що концепція базується на постійному, безперервному
процесі удосконалення, який охоплює не лише виробничі процеси, але й усю організаційну структуру підприємства,
включаючи персонал, та передбачає залучення усього персоналу підприємства — від найвищого керівництва до зви<
чайних працівників.

З'ясовано, що концепція кайдзен є довгостроковою стратегію розвитку підприємства, що має певні цілі і викори<
стовує в процесі їх досягнення кожного окремого члена персоналу підприємства. Обгрунтовано функції кожного
члену трудового колективу відповідно до концепція кайдзен, а саме щодо вищого керівництва, керівників середньої
та нижчої ланки та виробничого персоналу.

Виокремлено ряд необхідних складових успішного кайдзен<менеджменту, а саме: дисципліна, мотивація, наявність
злагодженості у роботі всього трудового колективу, створення кайдзен<гуртків та відкритість керівної ланки управ<
ління підприємства до співпраці. Встановлено основні стримуючи фактори на шляху провадження концепції кайдзен
на вітчизняних підприємствах.

In the article the concept of Kaizen is considered. It is established that the concept is based on a continuous, unstopable
process of improvement, which covers not only production processes, but also the entire organizational structure of the
enterprise, including staff, and involves all staff of the company — from top management to ordinary employees.

It is shown that the Kaizen concept is a long<term strategy for the development of an enterprise that has certain goals
and is used in the process of achieving each individual member of the company's personnel. The functions of each member
of the company according to the Kaizen concept, particularly with regard to senior management, middle and lower level
managers and production personnel, are substantiated.

There are a number of necessary components of successful Kaizen management, such as: discipline, motivation, the
presence of coherence in the work of the entire work team, the creation of Kaizen<workshops and the openness of the
management of the enterprise management to cooperation. The main constraints on the implementation of the Kaizen
concept at domestic enterprises have been established.
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альної нестабільності, незавершеним конф�
ліктом на сході, формуванням несприятли�
вого бізнес�середовища. В таких умовах
підприємці зіштовхуються зі реальними еко�
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номічними перешкодами для розвитку влас�
ного бізнесу.

Однак, попри відсутність необхідної під�
тримки ділової активності з боку держави,
вітчизняні підприємства повинні займатися,
в першу чергу, оптимізацією економічної
діяльності власного підприємства. У наш час
існує велика кількість нових систем забезпе�
чення ефективного менеджменту підприєм�
ства, значна кількість яких заснована на уп�
равлінні людськими ресурсами підприємства,
зокрема на формуванні належної системи
мотивації персоналу підприємства. Такі захо�
ди, зазвичай, не передбачають значних фінан�
сових вливань, а у разі їх послідовного зас�
тосування досягається ефект рівний впровад�
женню інноваційних технологій у виробниц�
тво.

Однією з таких систем заходів є кайдзен,
котра позитивно зарекомендувала себе у про�
цесі економічної діяльності підприємств
Японії, США, західних країн Європейського
Союзу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Важливість окремих елементів управління
персоналу та формування системи мотивацій�
них чинників в контексті економічної діяль�
ності підприємства жваво обговорюється ба�
гатьма українськими та іноземними еконо�
містами, що втілено у працях таких дослідни�
ків як: А. Колот, Е. Демінг, Д. Богиня, М. Імаі,
Л. Нікіфорова, Л. Меллен, Д. Сінк, С. Бандур,
А. Новікова, Г. Калитич та ін. Але необхідно за�
уважити, що незважаючи на досить велику
кількість публікації науковців щодо мотивації
працівників на підприємствах, вивчення та
практичне застосування кайдзен менеджменту
на вітчизняних підприємствах залишається не�
достатньо розробленим та вивченим.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування можливості

застосування концепції кайдзен менеджменту
для підвищення ефективності діяльності вітчиз�
няних підприємств. Для досягнення поставле�
ної було вирішено такі завдання: з'ясовано
сутність концепції кайдзен та її головні прин�
ципи; обгрунтовано функції кожного члену
трудового колективу відповідно до концепція
кайдзен; виокремлено ряд необхідних складо�
вих успішного кайдзен�менеджменту на під�
приємстві; встановлено основні стримуючи
фактори на шляху провадження концепції кай�
дзен на вітчизняних підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день існуючі різновиди

моделей мотивації не дозволяють конкретно та
однозначно визначити, що насправді спонукає
працівників до праці. Вивчення людини та її по�
ведінки під час праці дають лише деякі узагаль�
нені пояснення про мотивацію, однак навіть
вони допомагають розробляти моделі моти�
вації на конкретному робочому місці [5].

У період непростої економічної ситуації
підприємства змушені постійно шукати ефек�
тивні шляхи оптимізації власної діяльності, при
цьому не залучаючи значні обсяги грошових
коштів. У такому випадку можна скористати�
ся японським підходом до вирішення проблем
управління, а саме концепцією кайдзен.

Концепція кайдзен як філософія управлін�
ня була запропонована японцем Масаакі Імаі
у 1986 року і швидко набула широкої популяр�
ності серед підприємців [2, с. 94]. Концепція
кайдзен є породженням суто японської куль�
тури ведення бізнесу та підходів до її розвит�
ку. Концепція кайдзен передбачає безперерв�
ний процес удосконалення, котрий охоплює не
лише виробничі процеси, але й усю організа�
ційну структуру підприємства, включаючи пер�
сонал. Звичайно, кайдзен має ряд схожих рис з
системою загального контролю якості, утім,
така концепція ставить на меті не лише резуль�
тат, а сам процес удосконалення.

Сьогодні сучасні методи управління орієн�
товані в основному на впровадження інновацій
та кардинальних зрушень, що є дуже важливи�
ми перетвореннями, де і зосереджена увага ви�
щого керівництва підприємства. В таких умо�
вах концепція кайдзен використовується як
певне доповнення для покращення загального
ефекту. Утім, застосування цієї концепції на
рівні усього підприємства може принести ефект
порівняних з впровадженням інновацій [3, с.
70].

В основі концепції кайдзен лежить саме
процесний підхід, котрий полягає у правильно�
му розумінні процесів на підприємстві, їх ста�
білізації, впорядкуванні та постійному вдоско�
наленні. Важливим також є постійне й неухиль�
не дотримання встановлених стандартів задля
їх подальшого вдосконалення та задоволення
потреб споживачів.

Ефективне управління процесами на основі
концепції кайдзен активно використовують
провідні іноземні компанії, серед них Toyota
Motors Corporation, Canon, Honda, Nissan, Scrum
та багато інших. Окремі принципи концепції кай�
дзен простежуються на таких великих підприє�
мствах як "Лукойл", "Камаз" [7, с. 58].
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Слід зазначити, що концепція кайдзен пе�
редбачає залучення усього персоналу підприє�
мства — від найвищого керівництва до звичай�
них працівників. Головною метою при цьому є
активізація творчих здібностей персоналу для
формування нових поглядів та ідей на стан�
дартні завдання. Концепція кайдзен головну
увагу концентрує в першу чергу на персоналі
підприємства та його якості. Адже саме від ро�
бочого персоналу залежить якість виробленої
продукції або послуг.

Кожен співробітник підприємства пропонує
незначні заходи з покращення на регулярній
основі. При цьому, пропозиції надаються не час
від часу, а постійно. Більшість пропозицій не
носять глобальний характер, а є лише дрібни�
ми покращеннями. В цьому і полягає суть кай�
дзен — велика кількість невеликих заходів з
покращення, призводять до значного покра�
щення якості [4, с. 274].

Така концепція є дуже ефективною, адже
в процесі пошуку оптимізаційних рішень заді�
яна велика кількість абсолютно незалежних
осіб, котрі здатні надати велику кількість
різноманітних способів подолання проблеми,
серед яких обирається кращий. Слід зазначи�
ти, що обраний захід неухильно застосовуєть�
ся відповідно до логіки процесного підходу
разом із повним розумінням працюючого пер�
соналу. При цьому метою найвищого керів�
ництва підприємства є розробка довгостроко�
вих цілей та методів покращення діяльності
підприємства, що також вимагає розуміння та
повної підтримки поставлених завдань з боку
трудового колективу. Сам керівник повинен
бути відданий принципам та філософії кон�
цепції кайдзен, мати високий рівень дисципл�
іни та мотивації аби ефективно залучати пер�
сонал у процеси з удосконалення діяльності
підприємства.

Концепція кайдзен має ряд яскравих особ�
ливостей, котрі якісно відрізняють її від аме�
риканських та європейських підходів до управ�
ління персоналом та підприємством в цілому.
Однією із найголовніших відмінностей є
відсутність необхідності в оцінці запровадже�
них заходів, зокрема у винагородженні осіб, які
йому сприяли. Концепція кайдзен передбачає,
що залучаючи персонал до процесу оптимізації
виробничої діяльності, що виявляється у роз�
робці нових підходів у ергономіці, вдоскона�
ленню існуючих стандартів, люди починають
усвідомлювати важливість принципів концепції
кайдзен і починають активно брати у цьому
участь. Будучи авторами ідей з поліпшення ви�
робничого процесу, працівники отримують мо�

тивацію до їх належного виконання та підтри�
мання високого рівня самодисципліни.

Особливістю підприємств, що використову�
ють принципи концепції кайдзен є їх повна го�
товність до удосконалення та застосування
нових відходів, навіть після чергового поліп�
шення. Концепція кайдзен дозволяє оптимізу�
вати структуру матеріальних втрат у процесі
виробничої діяльності. При цьому втратами
слід вважати не лише певні матеріальні цін�
ності, але й трудові ресурси і взагалі будь�яку
складову, що не приносить користі підприєм�
ству.

Концепція кайдзен є, в першу чергу, довго�
строковою стратегію розвитку підприємства,
що має певні цілі і використовує в процесі їх до�
сягнення кожного окремого члена персоналу
підприємства. Таким чином, концепція кайдзен
залучає у процес управління увесь трудовий
колектив, кожен член якого має певні функції:

— вище керівництво — розробка довго�
строкової стратегії розвитку підприємства на
основі принципів кайдзен, формування політи�
ки та цілей концепції кайдзен, сприяння її реа�
лізації;

— керівники середньої ланки — реалізують
цілі, визначені вищим керівництвом, застосову�
ють концепцію кайдзен у власній діяльності,
сприяють формуванню "кайдзен мислення" у
робочого персоналу у процесі їх навчання;

— керівники нижчої ланки — надають про�
позиції щодо вдосконалення, мотивації вироб�
ничого персоналу, підтримують дисципліну на
виробничих дільницях;

— виробничий персонал — застосовують
принципи концепції кайдзен на індивідуально�
му рівні, удосконалюючи власні професійні на�
вички, підтримують виробничу дисципліну, бе�
руть участь у кайдзен�гуртках.

Традиційний підхід західних менеджерів
при прийомі на роботу — це пошук ефектив�
них кваліфікованих співробітників з мінімаль�
ними вимогами до зарплати, поряд із діамет�
рально протилежними бажаннями самих ро�
бітників, щодо найму на високооплачувану
посаду з мінімальним обсягом обов'язків. При
цьому кожен для себе шукає найвигідніший ва�
ріант, не прив'язуючись до робочого місця. Зви�
чайно, у короткостроковій перспективі такий
підхід є ефективний, утім, при довгостроково�
му плануванні концепція кайдзен приносить
більше переваг. Адже належним чином органі�
зована система залучення усього персоналу у
процес самоосвіти та самодисципліни дає
більше переваг, аніж індивідуальна конкурен�
ція на трудовому ринку.
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Концепція кайдзен передбачає високий
рівень проінформованості кожного працівни�
ка підприємства щодо її основних цілей та на�
прямів розвитку, не кажучи вже про власні про�
фесійні обов'язки. Досягнення високих резуль�
татів підприємства неможливе без повного ро�
зуміння й прийняття її співробітниками голов�
них цінностей та культури підприємства, на
якому вони працюють.

Таким чином, можна виокремити ряд необ�
хідних складових успішного кайдзен�менедж�
менту:

— дисципліна є одним із основоположних
принципів концепції кайдзен, що грунтується
на високому рівні самосвідомості робітників, їх
прагненню до самоудосконалення, що сто�
сується тайм�менеджменту, продуктивності
праці та вартісних затрат;

— мотивація та підтримання її високого
рівня є також вадливою складовою концепції
кайдзен. При цьому вище керівництво має на�
давати персоналу стимулів до розвитку, не ви�
ключено застосування матеріальних і нема�
теріальних засобів мотивації;

— наявність злагодженості у роботі всього
трудового колективу, що виявляється у швид�
кому обміні інформацією, взаємному навчанні,
колективній роботі на благо всього підприєм�
ства;

— створення кайдзен�гуртків — зібрання
працівників різного кваліфікаційного і посадо�
вого рівня задля налагодження просу обміну
ідеями, поглядами, пропозиціями з покращен�
ня існуючих бізнес�процесів;

— відкритість керівної ланки управління
підприємства до співпраці і прийняття до роз�
гляду будь�яких ідей виробничого персоналу,
спрямованих на поліпшення якості, незалеж�
но від посади.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що
наріжним каменем концепції кайдзен є кон�
центрація уваги на питаннях управління пер�
соналом підприємства. Принципи концепції
кайдзен стверджує, що належний рівень за�
лученості, самодисциплінованості та моти�
вації персоналу підприємства, неминуче при�
зводить до появи високих фінансових резуль�
татів.

Сприйняття інформації різними людьми, як
і різними народами, є дуже специфічне. Попу�
лярна у Японії система кайдзен, набула свого
модифікованого вияву в Америці у вигляді кон�
цепції ощадливого виробництва. Однак поява
концепції кайдзен саме у Японії є законо�
мірною, адже наявність жорсткої самодисцип�
ліни, горизонтальне кар'єрне зростання, само�

удосконалення є складовою виховання японців
[1, с. 67].

Слід зазначити, що концепція кайдзен поки
що не здобула широкої популярності серед ук�
раїнських підприємців. Це можна пояснити ря�
дом причин, а саме: економічна нестабільність та
відсутність теоретичних та практичних доробків
у цьому напрямі. Окрім того, важливими є також
відмінності у ментальності, що іноді викликають
ворожість з боку українських підприємців перед
кардинальними змінами [6, с. 197].

Головними стримуючими факторами на
шляху провадження концепції кайдзен на
вітчизняних підприємствах є:

— відсутність належного рівня підготовки
провадження концепції кайдзен. Неможливо
успішно використовувати концепції кайдзен, не
розуміючи механізм функціонування її базових
інструментів;

— високий рівень бюрократизації на під�
приємствах. Наявність переліку з незліченною
кількістю процедур, документації та інших не�
потрібних заходів знижує ефективність кайд�
зен, тим самим руйнуючи, з одного боку, мож�
ливості, а з іншого — мотивацію працівників до
власної ініціативної діяльності;

— формалізація концепції кайдзен, вияв�
ляється у декларуванні цінностей та принципів
концепції кайдзен, за відсутності їх практич�
ного втілення;

— застосування концепції кайдзен як ко�
роткострокової стратегії. Концепція кайдзен,
в першу чергу, передбачає складний й тривалий
процес впровадження та осмислення з боку
простих робітників. Такі заходи повинні пла�
нуватися на довгостроковій основі, разом із
очікуваним результатом у майбутньому.

ВИСНОВКИ
На сьогоднішній день система ефективної

мотивації персоналу є складовою успішної еко�
номічної діяльності підприємства в цілому.
Саме тому актуальним стає дослідження іно�
земних систем управління персоналом, що до�
вели свою дієвість на практиці. Такою системою
і є концепція кайдзен. Концепція кайдзен пе�
редбачає постійне й безперервне поліпшення
якості діяльності підприємства на всіх рівнях.
При чому основою такого поліпшення є вироб�
ничий персонал, котрий формуючи власні ідеї
та пропозиції щодо цих змін, допомагає в оп�
тимізації усіх сфер діяльності підприємства. До
того ж, кайдзен сприяє підвищенню рівня са�
модисципліни та особистої відповідальності
між працівниками, що дає додаткові стимули
до розвитку як особистості, так і корпоратив�
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ного розвитку. Впровадження концепції кайд�
зен на українських підприємствах є необхід�
ним, однак потребує якісних перетворень їх
організаційної структури разом із прийняттям
нових корпоративних цінностей.

Подальшого дослідження вимагає дослі�
дження та обгрунтування використання прин�
ципів концепції кайдзен із урахуванням світо�
вого досвіду на підприємствах України.
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