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Анотація. Мета статті - систематизація підходів науковців до визначення поняття 

«ефективність» та «результативність» менеджменту підприємства. Методика. Для ви-

значення сутності поняття «результативність» та «ефективність» менеджменту підп-

риємства, використано метод логічного та теоретичного узагальнення результатів. Ре-

зультати. На підставі емпіричних узагальнень в статті систематизовано підходи науко-

вців до визначення поняття «ефективність» та «результативність»  менеджменту підп-

риємства. Запропоновано під результативністю розуміти ступінь реалізації певної стра-

тегії, а під ефективністю розуміти оцінку використання ресурсів підприємства у ході її 

реалізації. Встановлено, що основними факторами, які впливають на результативність 

дистриб’юторського підприємства є: обсяг продажу, обертання дебіторської заборгова-

ності, системні торгові точки, кількість планових візитів, кількість результативних за-

мовлень та ІТ-забезпечення управління дистриб’юцією. Запропоновано використовувати 

на підприємстві «Управління продажем з аналітикою КПД (якісна побудова дистрибуції)» 

- автоматизація для налаштування прибуткової системи продажу. Практична значи-

мість полягає в тому, що запропоновано використовувати на підприємстві «Управління 

продажем з аналітикою КПД (якісна побудова дистрибуції)».  

Ключові слова: результативність, ефективність, менеджмент, якісна побудова дистри-

буції, підприємство. 
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Abstract. The purpose of the research is systematizes the approaches of scientists to the definition 

of the concept of "Efficiency" and "Effectiveness" of the enterprise. The method basis for the study 

is made up of the dialectical method of scientific knowledge, the methodology of system analysis. 

To achieve the goal set in the work - to determine the essence of the concept of "Efficiency" and 

"Effectiveness" of the enterprise, the method of logical and theoretical generalization of the re-

sults were used. Results. Based on empirical generalizations, the article systematizes the ap-

proaches of scientists to the definition of the concept of "Efficiency" and "Effectiveness" of the 

enterprise. The factors that influence the performance of a distribution company are investigated. 

The main factors affecting the performance of a distribution company are sales volume, accounts 

receivable turnover, system outlets analysis, number of planned visits, number of productive or-

ders, and IT distribution management support. It is suggested to use at the enterprise "Sales man-

agement with efficiency analysis (quality distribution)". This will allow you to analyze the sales 
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system and make decisions. The advantages of the program include: speed and ease of 

connection, payment only for the effective working day of the agent, supervisor workplace with  

 

efficiency reports. The program allows you to set up an effective supervision system, increase the 

sales system performance by 80%. Scientific novelty. The essence of the concept of "efficiency" 

and "effectiveness" of enterprise management has become further developed in the article. Prac-

tical importance is in the fact that it is proposed to use the company "Sales Management with ef-

ficiency analytics (quality distribution)". The findings obtained  in the future will be used to ana-

lyze the performance of the enterprise based on the analysis of sales volume, receivables turno-

ver, the analysis of system outlets, the number of planned visits, the number of productive orders. 

Keywords: efficiency, effectiveness, management, factors, quality distribution, enterprise. 

JEL Classification: L 10; С 45 

 

Постановка задачі. Питання забезпечення ефективності та результативності мене-

джменту на сьогоднішній день не втратили своєї актуальності. Сучасні тенденції розвитку 

економіки вимагають впровадження новітніх технологій до управління підприємством та 

пошук шляхів забезпечення результативності і зростання ефективності. Актуальність теми 

полягає у тому, що на сьогоднішній день у науковій літературі недостатньо системних дос-

ліджень щодо результативності та ефективності менеджменту підприємства, забезпечення 

сучасних обліково-аналітичних систем результативності менеджменту, недостатня кіль-

кість відповідного методичного інструментарію оцінювання результативності. Разом із 

тим, ефективність діяльності підприємства забезпечує йому подальший розвиток та конку-

рентоспроможність.  

В умовах загострення конкурентної боротьби на ринку дистриб‟юції продукції осо-

бливої актуальності набуває питання зростання кількості результативних замовлень, збі-

льшення кількості системних клієнтів, забезпечення зростання ефективності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою формування рекомендацій що-

до результативності та ефективності менеджменту підприємства досліджено проблеми 

управління результативністю у працях таких науковців як: П. Друкера [1], М.Х. Мескона, 

М. Альберта,. Ф. Хедоурі, Г. Кокинз [2], С.В. Мочерного, С.А. Єрохіна, Л.О. Каніщенко та 

ін. Дослідженню проблем управління результативністю присвячені праці таких науковців 

як: Д. Нортона, Р. Каплана [3], О.Є. Кузьміна, Р.З. Дарміць, М.Х. Мескона, М. Альберт, Ф. 

Хедоурі, Г.М. Мадрига та ін. Теоретичні аспекти економічного механізму управління ре-

зультативністю торговельно-посередницької діяльності знайшли своє відображення у нау-

кових працях Л.А. Азьмук [4], Л. Горбунової [5], Ф. Котлера, Д. Ксарделя, А. Прайснера, 

А.С. Савощенка, Ж.-К. Тарондо, О. Таранишина [6], М. Дорощука [7-8] та ін. 

Відокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом із тим, 

недостатньо висвітленими залишились питання систематизації підходів науковців щодо 

поняття «результативність» та «ефективність» менеджменту підприємства. Недостатньо 

висвітленими залишились системні дослідження щодо результативності та ефективності 

менеджменту підприємства, забезпечення сучасних обліково-аналітичних систем результа-

тивності менеджменту. 

Мета дослідження. Метою статті є систематизація підходів науковців щодо сутно-

сті поняття «результативність» та «ефективність» менеджменту підприємства. Для досяг-

нення мети потрібно вирішити такі завдання: 

- Систематизувати підходи науковців щодо сутності поняття « результативність» та 

«ефективність» менеджменту підприємств 

- Визначити фактори, які впливають на результативність дистриб‟юторського підп-

риємства 

- Розробити рекомендації щодо застосування менеджерами підприємства програм-

ного продукту для підвищення результативності і ефективності менеджменту підприємст-

ва. 

Основний матеріал. Провідні світові видання у сфері менеджменту до 70-80-х ро-
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ків минулого століття акцентували увагу на відсутності відмінностей між категоріями 

«ефективність» і «результативність». Так, А.В. Шегда зазначає, категорія «ефективність» 

інтерпретується як «результативність», а термін «ефект» має значення результату, наслідку 

зміни стану певного об'єкта, зумовленої дією зовнішнього або внутрішнього фактора [6, c. 

187]. 

Виникнення поняття «управління результативністю» і його подальше поширення 

пов'язують з 1990 роками, коли з'являються перші дослідження проведені Інститутом 

управління персоналом IPM (Chartered Institute of Personnel and Development). Результати 

проведеного дослідження дозволили з'ясувати відсутність єдності наукових думок з цього 

приводу. Одні науковці розуміли управління результативністю як ділову оцінку працівни-

ка, інші - оплату праці за результатами, треті - щось, пов'язане з навчанням і розвитком пе-

рсоналу [9]. 

На сьогоднішній день, науковці при визначенні поняття «ефективність» роблять 

акцент на: ефективне використання ресурсів, на результативність діяльності, на задоволен-

ня бажання людини та на внутрішній прояв діяльності підприємства.  

Ми приєднуємося до думки науковців П. Друкера [1, c. 12], М.Х. Мескона, М. Аль-

берта, Ф. Хедоурі [5, c. 10] що розуміють під ефективністю – використання ресурсів. 

На нашу думку, визначення сутності поняття «ефективність»  Доланом Е.Дж. та Лі-

ндсей Д  як «Стан речей, за якого неможливо здійснити жодної зміни, яка більш повно за-

довольняла би бажання однієї людини, не перешкоджаючи задоволенню бажань іншої лю-

дини», не в повній мірі відповідає визначенню поняття, оскільки більш пов‟язано з межами 

дії, ніж з використанням ресурсів для досягнення мети. 

Отже, під ефективністю П. Друкер, М.Х. Мескон, М. Альберта, Ф. Хедоурі розумі-

ють ефективність використання ресурсів. Їх думку продовжує А.О. Ярославський [10], 

який вважає, що категорія «ефективність» на рівні підприємства характеризує зв‟язок між 

величиною отриманого результату від його діяльності та кількістю інвестованих або ви-

трачених у виробництві ресурсів [10]. 

Економічна енциклопедія за редакцією С. Мочерного зазначає, що якщо провести 

математичну аналогію, то ефект – це дельта, приріст деякої змінної або різниця її поперед-

нього і наступного значень. Як бачимо, поняття ефективності і результативності в перелі-

чених джерелах ототожнюються. Це може бути зумовлене тим, що буквально «ефектив-

ність» (від лат. efectus) означає результативність, дієвість, продуктивність тощо [11, c. 169]. 

Разом із тим, слід зауважити, що існують два різні підходи у науковців щодо понят-

тя ефективність і результативність. Так, на думку Д. Крисанова це пояснюється обставина-

ми [9]: перелік доповнився структурним підрозділом, бізнес-процесом, видом продукції 

тощо; порівняння з метою і виробничою програмою. 

Отже, результативність та ефективність не є тотожними поняттями, а відображають 

різні сторони діяльності суб‟єктів господарювання.  

За результатами аналізу підходів науковців щодо визначення поняття «результати-

вність» встановлено, що на сьогоднішній день ще не склалось єдиного підходу до тлума-

чення цього поняття. Так, акцент науковці роблять на досягнення цілей та на досягнення 

ефективності. Ми приєднуємося до думки науковців та вважаємо, що результативність є 

мірою ступеня реалізації певної стратегії, а ефективність є оцінкою використання ресурсів 

підприємства у ході її реалізації. 

Дарміць Р. З. [6] ототожнює ефективність і результативність, і характеризує їх як 

досягнення цілей. На нашу думку показником «результат» можна характеризувати будь які 

наслідки в натуральному чи відносному вираженні будь-яких управлінських рішень, які в 

сукупності впливають позитивно, негативно, чи не впливають на ефективність діяльності  

підприємства, яка оцінюється рентабельністю, сегментом ринку збуту, темпами зростання 

виробництва тощо.  

Також ми приєднуємося до думки Г.М. Мадрига [4, c. 186] та вважаємо, що доціль-

но розрізняти поняття результативність з точки зору зовнішнього і внутрішнього середо-

вища. З точки зору внутрішнього середовища виробнича діяльність підприємства може 

вражатися результативною, навіть якщо отримано результат нижчий за галузевий рівень, 
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відповідно до цілей керівництва. Отже, вважаємо, що категорія «ефективність» не є сино-

німом «результативність». Термін «ефект» має значення результату, отриманого внаслідок 

зміни стану певного об'єкта, зумовленого дією зовнішнього або внутрішнього фактора. Ка-

тегорію «ефективність» слід розуміти як співвідношення отриманого результату до витрат  

 

на досягнення даного ефекту (результату). Категорію «результативність» слід розуміти як 

ступінь отримання запланованого результату (з позначкою: отримано, не отримано, на скі-

льки процентів), як на локальному рівні (наприклад, підвищення продуктивності праці 

окремого підрозділу підприємства), так і на рівні підприємства (наприклад, збільшення 

прибутковості виробництва) [4, c. 187]. 

З точки зору зовнішнього середовища, виробнича діяльність підприємства вважа-

ється не результативною і неефективною, якщо не використовуються організаційні заходи 

лідерів галузі. 

Отже, можна зробити висновок про те, що ефект і результат – це синоніми, які ві-

дображують наслідки дій. Ефективність і результативність – не є синонімами. Ефектив-

ність відображає, який результат отримано з одиниці затрат, чи які витрати приходяться на 

одиницю результату (в залежності від виду показника), що характеризує результативність 

витрат. Ефективність розраховується як відношення результату до витрат. Результатив-

ність – це ступінь досягнення запланованого результату, характеризується висновком ви-

конано означає результативно, не виконано – не результативно, не повністю виконано – 

недостатньо результативно. 

У науковій літературі виокремлюють зовнішні та внутрішні фактори, які впливають 

на результативність діяльності підприємства. Дарміць Р. З. і Вацик Н. О. надали порівняль-

ну характеристику та показники / критерії оцінювання понять «результативність» і «ефек-

тивність» [12]. Вони характеризують результативність (результат) як міру досягнення мети, 

що оцінюється категорією наявності чи відсутності. Ефективність (ефект) автори характе-

ризують як визначення ціни і швидкості (оперативності) досягнення, що оцінюється сумою 

витрат, терміном (часом) виконання.  

І. Б. Олексів до факторів впливу на результативність діяльності підприємства від-

носить: витрати, обсяги виробництва, прибуток, оборотність основних та оборотних засо-

бів, ліквідність, обсяги заборгованості [6, c. 169]. 

Б. Леви доповнює перелік факторів наданих І.Б. Олексіївим наступними: інвестиції, 

фінансово-кредитні ресурси, поведінка підприємства, розмір оподаткування, вибрана стра-

тегія підприємства [11, c. 187]. 

О. З. Денега відносить до факторів впливу на результативність діяльності підпри-

ємства: прибуток, інформаційні ресурси, матеріальні ресурси, фінансово-кредитні ресурси, 

трудові ресурси, поведінка підприємства, форма управління, швидкість отримання інфор-

мації [13, c. 44]. 

А. М. Хімченко до факторів впливу на результативність діяльності підприємства 

відносить: інвестиції, фінансово-кредитні ресурси, доходи населення, розмір оподаткуван-

ня, систему державної підтримки [14]. 

Виходячи зі специфіки об‟єкта дослідження, М. Дорощук [7, 10] виокремлює на-

ступні показники дистриб‟юторського підприємства: фінансові, асортимент, продажі. 

Ми приєднуємося до думки Азьмук Л. А. та М. Дорощука та вважаємо за доцільне 

у подальшому дослідженні провести аналіз результативності діяльності підприємства ґрун-

туючись на аналізі обсягу продажу, обертання дебіторської заборгованості, аналізі  систе-

мних торгових точок, кількості планових візитів, кількості результативних замовлень. 

Разом із тим, слід зосередити увагу на напрацюваннях М. Дорощука щодо оцінки 

результативності дистриб‟юторських підприємств [7].  

М. Дорощук запропонував «Управління продажем з аналітикою КПД (якісна побу-

дова дистрибуції)» - це автоматизація для налаштування прибуткової системи продажу. До 

переваг програми слід віднести: аналітику, автоматизацію, експертизу. Переваги програми 

«Управління продажем з аналітикою КПД» [8] для офісних менеджерів: мобільний дода-
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ток; навігація по клієнту. Оскільки основними показниками роботи дистриб‟юторського 

підприємства є: обсяги продажу, активна клієнтська база, дотримання фінансової дисцип-

ліни з постачальниками, то можна зробити висновок про те, що результативність системи 

продажу зростає. 

Висновки. Досліджено та систематизовано поняття «результативність»  та «ефек-

тивність» менеджменту підприємства. Запропоновано під результативністю розуміти сту-

пінь реалізації певної стратегії, а під ефективністю розуміти оцінку використання ресурсів 

підприємства у ході її реалізації.  

Встановлено, що основними факторами які впливають на результативність дис-

триб‟ютерського підприємства є: обсяг продажу, обертання дебіторської заборгованості, 

аналіз системних торгових точок, кількість планових візитів, кількість результативних за-

мовлень та ІТ-забезпечення управління дистриб‟юцією. 

Запропоновано використовувати на підприємствах «Управління продажем з аналі-

тикою КПД (якісна побудова дистрибуції)», що дозволить налаштовувати ефективну сис-

тему супервайзинга, збільшити результативність системи продажу на  80%, аналізувати 

систему продажу та приймати обґрунтовані управлінські рішення. 
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