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ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

У статті виокремлено та проаналізовано підходи до управління  

продуктивністю (системний, процесний і функціональний) в організації. 
 

In the article, the productivity management approaches (systemic, process and 

functional) in an organization have been picked out and analysed. 

 

В статье виделен и проанализирован подход к управлению  

производительностью (системный, процессный и функциональный)  

в органзизации.  

 

Сучасні перетворення в Україні, здійснювані в економічній та інших галу-

зях, по суті зруйнували вітчизняну систему управління продуктивністю, яка 

склалася ще за часів перебування в складі колишнього СРСР та була основним 

джерелом економічного зростання, як організацій, так і держави в цілому, під-

вищення добробуту її громадян. Того часу в радянській науці політекономії на-

віть існував закон неухильного зростання продуктивності праці. Поширеною то-

ді була фраза «продуктивність – це найголовніше, найважливіше для перемоги 

нового суспільного ладу», яка стала «аксіомою» епохи будівництва комунізму, а 

тематика продуктивності були найбільш досліджуваною в дисертаціях з еконо-

міки [5]. Натомість у нинішніх реаліях, які зокрема характеризуються інтенсифі-

кацією процесів глобалізації, відкритістю світової економіки, жорсткою конку-

ренцією на ринках, частими фінансово-економічними кризами, вітчизняним ор-

ганізаціям наразі не запропоновано нових альтернатив – сучасних концептуаль-

них підходів до управління продуктивністю. Варто зазначити, що зарубіжні тео-

ретичні і практичні напрацювання в сфері управління продуктивністю також за-

лишаються поза увагою вітчизняних науковців і керівників організацій. 

Сутність управління продуктивністю організацій та питання стратегічно-

го управління організаціями за критерієм продуктивності побіжно висвітлює 

професор Ф. І. Хміль у підручнику «Основи менеджменту» [8]. Автор також роз-

криває загальні засади, закономірності, принципи і методи менеджменту, сут-

ність та особливості виробничо-господарської організації (підприємства), а та-

кож методи забезпечення ефективної її діяльності.  

У начальному посібнику А. О. Ласкавого [3] класифіковано мікро- і макрорі-

вневі чинники продуктивності, розглянуто особливості управління продуктивні-

стю матеріально-технічних, соціально-організаційних та інтеграційних чинників, 
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розглянуто особливості управління продуктивністю інновацій на великих і дріб-

них підприємствах. 

У роботі О. І. Жиліна [2] висвітлено теоретичні положення та основні поняття 

менеджменту продуктивності, наведено класифікацію внутрішніх і зовнішніх 

чинників продуктивності, показано її взаємозв'язок з якістю, розглянуто методи 

вимірювання та оцінки продуктивності, а також проаналізовано вітчизняний і за-

рубіжний досвід управління продуктивністю.  

Сутність системного підходу до управління економічними системами, класи-

фікація систем, методи системного аналізу розкриваються у навчальному посіб-

нику, виданого під редакцією В. А. Персіанова [1]. 

Осмисленню різних аспектів управління організацією в контексті здійснюва-

ного в межах даної статті дослідження сприяли також роботи вчених і дослідни-

ків вітчизняних, зокрема Л.К. Безчасного, Д.П. Богині, О. І. Гадзевича, 

О.А. Грішнової, В.Я. Гуменюка, Г.А. Дмитренка, А.В. Калини, С.П. Калініної, 

С. Г. Струміліна та ін., а також зарубіжних, таких як Р. Акофф, І. Ансофф, 

М. Аокі, П. Друкер, Р. Каплан, Д. Нортон, М. Х. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоурі [4], Д. Ріккардо, Д.С. Сінк [6], А. Сміт, Ф. Тейлор та ін.  

Аналіз джерельної бази статті дає підстави стверджувати, що у вітчизняній 

науковій літературі досліджуються переважно аспекти продуктивності праці, а 

питання управління продуктивністю в організації розглядаються побіжно. Аналі-

зом зарубіжних праць і публікацій встановлено, що подані в них підходи до 

управління продуктивністю є неоднозначними, характеризуються своєю розріз-

неністю та зводяться іноді до декларування окремих його положень. Існуючі ни-

ні підходи до управління продуктивністю не повною мірою враховують сучасні 

реалії економічного розвитку (зміни якості продукції, розвиток інфляційних про-

цесів, труднощі функціонування організацій в умовах економічної кризи та ін.), 

що певною мірою призводить до невідповідності розроблених і застосовуваних 

на практиці моделей управління продуктивності в організації. Недостатнє дослі-

дження окреслених вище питань зумовило вибір автором даної теми досліджен-

ня статті. 

З огляду на викладене вище, метою дослідження статті є виявлення підходів 

до управління продуктивністю в організації. Для досягнення даної мети постав-

лено завдання : через призму аналізу джерельної бази визначити та проаналізу-

вати підходи до управління продуктивністю в організації.  

На початку дослідження доцільно подати визначення і внести ясність в ро-

зуміння використаних у статті базових понять. Продуктивність – це відношення 

кількості продукції, виробленої певною системою за певний період часу, до кіль-

кості ресурсів, використаних для виробництва цієї продукції за той же період [6, 

С. 29]. На підставі аналізу термінології, поданої в працях вказаних вище авторів, 

у даній статті управління продуктивністю розглядається, як : 1) одна з функціо-

нальних підсистем менеджменту організації; 2) організуючий вплив суб’єктів 

управління організації на всіх етапах життєвого циклу продукції, спрямований на 
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досягнення максимального зростання продуктивності праці; 3) складова загаль-

ного процесу управління організацією, яка складається з планування, організації, 

мотивації, керівництва, контролю та регулювання.  

Аналіз джерельної бази дослідження дав змогу виокремити такі три основні 

підходи до управління продуктивністю в організації: 1) системний; 2) процесний; 

3) функціональний. Проаналізуємо більш ґрунтовно означені підходи до управ-

ління продуктивністю в організації. 

Під поняттям «система» розуміється певним чином упорядкована множин-

ність взаємозв’язаних між собою елементів, які утворюють єдине ціле. Система – 

це динамічний комплекс, який можна розглядати як процес, що має циклічний 

розвиток. Системний підхід до управління організацією – це не перелік визначе-

них інструкцій, управлінських принципів для керівників, а спосіб осмислення 

питань управління організацією [1, С. 8, С. 17].  

У контексті системного підходу продуктивність розглядається не лише з 

огляду на затрачені ресурси, які поступають в систему для вироблення кінцевого 

продукту, але і як процес, на який впливає ціла низка зовнішніх факторів. Осно-

вна ідея системної теорії управління продуктивністю організації полягає в тому, 

що будь-яке рішення (дія) має наслідки для системи. Продуктивність – це відно-

шення вартості вхідних ресурсів до вартості вихідної продукції. Все, що впливає 

на вхідні або вихідні величини, зумовлює зміни у продуктивності. Це означає, 

що разом з процесом переробки необхідно розглядати вхідні і вихідні величини, 

а також фактори зовнішнього середовища, що впливають на них.  

 

 

Рисунок. Схема системного підходу до управління продуктивністю організації 
 

Як це можна бачити з рисунка, на якому продуктивність розглядається 

через призму системного підходу, на продуктивність впливає низка зовніш-

ніх і внутрішніх факторів, які певною мірою взаємообумовлені між собою. 

Це дає підстави стверджувати, що загальноприйнятих, «універсальний» шля-
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хів підвищення продуктивності не має, а керівники організацій мають засто-

совувати ситуативний підхід до управління продуктивністю.  Відповідно до  

Рисрисунку, елементами системи управління продуктивністю організації є : 

1. Якість і продуктивність. Концепція якості зумовлює необхідність 

комплексного, системного підходу. Якість має аспекти внутрішні (характери-

стики, внутрішньо властиві продукту, що випускається; для товарів – це тер-

мін використання, відсутність дефектів, технічні характеристики, рівень ви-

конання, дизайн та ін.) і зовнішні (ступінь відповідності товару потребам спо-

живача та ін.). Критеріями якості послуг є надійність виконання, високі стан-

дарти, швидкість обслуговування, доступність, низька ціна.  

2. Якість, цінність і продуктивність. Споживачів продукції та послуг 

найчастіше цікавить не ступінь їх досконалості, а цінність – відповідність 

якості та ціни. Тобто, цінність визначає якість. Тому, поступаючись якістю, 

можна збільшити обсяг продукції, але лише за умови, коли це призводить до 

підвищення його цінності. Цінність щодо якості – поняття відносне, на яке 

можуть впливати фактори зовнішнього середовища, і яке залежить від змін. 

3. Цикл „вхід – вихід”. Результати процесу управління продуктивністю 

організації можуть бути, як позитивні (якість товарів або послуг, прибуток, 

зайнятість населення), так і негативні (дефекти, втрати, безробіття). Резуль-

тати можуть мати позитивні наслідки для організації, але негативна для сус-

пільства. Навіть «позитивні» управлінські рішення зумовлюють певні нега-

тивні наслідки. Підвищення продуктивності в організації може призвести до 

скорочення робочих місць в ній або в суміжних галузях. При розрахунку та 

порівняльній оцінці реальної продуктивності керівники мають враховувати 

прямі витрати, пов’язаних з негативними результатами. Очевидно, що при 

визначенні показника продуктивності на основі обсягу випуску, в нього не 

можна включати дефектні вироби або неякісні послуги. Менш очевидним є 

прояв непрямих дій негативних результатів. 

4. Продуктивність і взаємозалежність організацій. Важливим, але «не-

помітним» аспектом управління продуктивністю організації є зв’язок між 

споживаними ресурсами і виробленою продукцією. Продукція, вироблена 

однією організацією може стати ресурсом для іншої організації. Оскільки ор-

ганізації взаємозалежні, низька продуктивність при випуску продукту викли-

кає зниження продуктивності відразу у багатьох галузях. Чим тіснішими є 

такі зв’язки в зовнішньому середовищі, тим більше вони впливають на про-

цес управління продуктивністю.  

5. Продуктивність і зовнішнє середовище. Оскільки організація є відкри-

тою системою, то на вхід і вихід в системі впливає зовнішнє середовище. За-

лежно від обставин, цей вплив може бути позитивним або негативним. Зов-

нішніми чинниками, які впливають на процес управління продуктивністю ор-

ганізації, є висока вартість енергії, жорстке урядове регулювання, економічні 

цикли, податкова політика, зростання сфери послуг, соціальні фактори, нако-
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пичення капіталу, характер власності в економіці, міжнародна конкуренція та 

ін. 

6. Продуктивність і внутрішнє середовище. Зовнішнє середовище визна-

чає основні правила поведінки, а внутрішнє – кінцевий результат. Для активі-

зації діяльності організації необхідно змінити її систему управління. 

Алгоритм процесу управління продуктивністю системи організації охоп-

лює такі етапи [1]: встановлення меж системи; визначення середовища та ці-

лей системи; виокремлення основних підгруп ресурсів, які споживає система; 

визначення основних видів перетворень, які мають місце в системі з метою 

перетворення витрат у продукцію; планування результатів, за прогнозованих 

для отримання від реалізації продукції; розроблення критеріїв чи вимірів ре-

зультативності та їхніх пріоритетів; визначення видів і пріоритетів коефіцієн-

тів продукції, витрат, які забезпечують менеджера допоміжною корисною ін-

формацією; розробка критеріїв оцінки, зворотного зв’язку, планування перс-

пектив розвитку. 

Таким чином, у межах системного підходу до управління продуктивністю 

організації, під продуктивністю розуміється ступінь реалізації організацією 

наявного внутрішнього потенціалу через співвідношення досягнутих нею в 

ході діяльності результатів та витрат на цю діяльність. Системний підхід до 

управління продуктивністю визначається в єдності зовнішніх і внутрішніх 

чинників. Для зростання продуктивності необхідними умовами є побудова 

оптимальної структури організації та її взаємодія із зовнішнім середовищем. 

Отже, підвищення продуктивності організації потребує системного підходу, 

який базується на змінах і реалізації сприятливих для продуктивності факторів.  

Важливим у розвитку управлінської теорії є процесний підхід : його базові 

складові мають нині практичне застосовування в управлінні продуктивністю 

організації. Вперше поняття процесного підходу було запроваджено в школі 

адміністративного управління : її прихильники розглядали функції менеджера, 

як відокремлені, невзаємопов’язані між собою види діяльності. Таке розумін-

ня функцій менеджера відрізняється від сучасних наукових поглядів на ви-

значення функції управління. Процесний підхід у нинішньому розумінні, на 

противагу колишньому, розглядає управлінські функції менеджера, як не-

від’ємні, тісно взаємопов’язані між собою види діяльності. 

В праці «Основи менеджменту», авторами якої є американські дослідники 

М. Х. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі, під поняттям «процесний підхід до 

управління» (process approach to management) пропонується розуміти підхід 

до управлінської теорії, який ґрунтується на концепції, відповідно до якої 

управління є безперервна серія взаємозв’язаних дій або функцій. Категорію 

«продуктивність» у більш широкому сенсі вони ототожнюють з відносною 

ефективністю та економністю організації [4, С. 689].  

Іншими словами, управління через призму процесного підходу – це не од-

норазова акція, а ціла низка послідовних, безперервних і взаємозв’язаних між 

собою визначених і цілеспрямованих заходів. Дане твердження набуває осо-
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бливої актуальності в сучасних умовах, в яких управління потрібно розгляда-

ти і здійснювати як процес, спрямований на досягнення визначених в частині 

продуктивності організації цілей, який складається з розроблення та реаліза-

ції взаємопов’язаних заходів, а також контролю за їх виконанням. Поетап-

ність таких виконуваних дій власне і є процесом, а їх ефективність значною 

мірою детермінує успіх і сталий розвиток організації.  

Виходячи з викладеного вище, управління продуктивністю організації 

можна визначати відношенням кількості одиниць на виході процесу (продук-

ція, послуги) до кількості одиниць на вході процесу (ресурси). 

Відповідно до процесного підходу, управління продуктивністю організа-

ції являє собою процес, який складається із сукупності взаємопов’язаних між 

собою видів діяльності, функцій. Анрі Файоль, французький теоретик і прак-

тик з менеджменту, основоположник класичної (адміністративної) школи 

управління, виокремлює п’ять функцій управління: планування, організація, 

мотивація, контроль, координація [9, С. 7-13]. Як свідчить аналіз сучасних 

наукових джерел та практики, в умовах сьогодення до функцій управління, 

крім перерахованих вище, також відносять розпорядництво, керівницт-

во (лідерство), комунікації, дослідження, оцінювання, ухвалення рішень, під-

бір персоналу, укладання угод та ін.  

Процесний підхід до управління продуктивністю організації базується на : 

розподілі всіх процесів на основні (вироблення продукції і/або надання пос-

луг) та допоміжні (маркетинг, проектування, забезпечення ресурсами та ін.) – 

останні процеси призначені для забезпечення функціонування перших, кіль-

кість яких не повинна перевищувати десяти; призначення для кожного про-

цесу тільки одного менеджера; наділення кожного менеджера необхідними 

ресурсами, владними повноваженнями, а також встановлення адекватних по-

казників продуктивності та ефективності; регулярне звітування менеджерів 

перед вищим керівництвом про результати своєї діяльності за встановленими 

показниками; зорієнтованість виробництва продукції (надання послуг) відпо-

відно до потреб і вимог споживача («клієнт завжди правий»); покладання пе-

рсональної відповідальності на менеджера за продуктивність, ефективність і 

результативність процесу, якість задоволення потреб і виконання вимог спо-

живача; будь-які відхилення від встановленого процесу фіксуються і розгля-

даються як база для подальшого удосконалення даного процесу з урахуван-

ням економічної доцільності коригування.  

Функціональний підхід до управління продуктивністю організації включає 

такі аспекти: вимірювання та оцінювання рівня продуктивності; стратегічне 

програмно-цільове та оперативне планування заходів щодо підвищення про-

дуктивності; постійний і дієвий контроль за впровадженням програм продук-

тивності та (чи) окремих заходів; коригування (у разі потреби) здійснюваних 

програм, заходів; вимірювання та оцінювання результативності реалізованих 

заходів і програм. Функціональний підхід до формування програм підвищення та 
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управління продуктивністю організації, має певні особливості з огляду на специфі-

ку організації, які необхідно враховувати при плануванні. Процес стратегічного 

планування програми управління продуктивністю організації має такі послідовні 

етапи : 

Етап 1. Внутрішня стратегічна оцінка. На цьому етапі стратегічного плану-

вання слід звернути увагу на внутрішні аспекти організаційної системи, для якої 

розробляється програма, та відповісти на наступні питання: які внутрішні фактори 

(слабкі та сильні сторони, проблеми, можливості і наявність інших програм) необ-

хідно враховувати при проектуванні, розробці та здійсненні заходів у галузі управ-

ління продуктивністю організації? 

Етап 2. Зовнішня стратегічна оцінка. При розробленні програми важливо іде-

нтифікувати зовнішні фактори, як і впливають на систему. Слід відповісти на пи-

тання: які зовнішні фактори (тенденції, інші організаційні системи, проблеми, об-

меження, можливості, постачальники, технології, конкуренти, люди та ін.) необ-

хідно враховувати в ході розробки заходів щодо управління продуктивністю орга-

нізації? 

Етап 3. Формулювання передумов плану. На цьому етапі потрібно проаналізу-

вати основні передумови розроблення плану. З низки зовнішніх і внутрішніх пере-

думов слід відібрати найбільш суттєві, конкретизувати та пронумерувати їх в по-

рядку важливості. Потім передумови, відповідно до їх номера, слід внести в мат-

рицю важливості факторів. 

Етап 4. Стратегічне планування. На цьому етапі узгоджують цілі та завдання 

програми управління продуктивністю організації. Завдання програми може бути 

сформульоване наступним чином : виділити стратегічні (на 2-5 років) цілі та за-

вдання, спрямовані на виконання програми управління продуктивністю. Цілі та за-

вдання необхідно формулювати стило, чітко та зрозуміло. На цьому етапі корисно 

відокремити першочергові, або „обов’язкові”, цілі (завдання) від „бажаних”. 

Етап 5. Розроблення критеріїв результативності програми. Важливо розро-

бити конкретні критерії, за якими у подальшому оцінюватимуть програму управ-

ління продуктивністю організації. Необхідно вказати конкретні виміри оцінки ре-

зультативності (дієвість, економічність, якість, новаторство, вигоди, затрати) захо-

дів щодо управління продуктивністю.  

Етап 6. Планування заходів. На цьому етапі увагу розробляються конкретні за-

ходи, кошторис ресурсів, необхідних для розроблення програми управління про-

дуктивністю. Варто зазначити, що планування вжиття заходів не обов’язково здій-

снюється на один рік : це можуть бути заходи стратегії на період 2-5 років. Завдан-

ням на цьому етапі є : сформулювати та перерахувати конкретні програми, заходи і 

плани, на реалізацію яких потрібно виділити ресурси та успішно розпочати здійс-

нення програми. 

Етап 7. Планування проектів. На цьому етапі перелік заходів щодо управління 

продуктивністю, сформульованих і узгоджених на етапі 6, класифікується і деталі-

зується в конкретні заходи. Потім розробляється проект, який включає послідов-

ність виконання робіт, оцінку затрат, функції виконавців, питання управління про-
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ектом, аналіз витрат і вигід. Результати узагальнюються, аналізуються та вносяться 

в єдиний загальний план.  

Етап 8. Розгляд і оцінка програми є продовженням етапу 5, а його метою є уза-

гальнення результатів, отриманих від менеджерів. Нині імперативом управління 

продуктивністю організації є управління якістю взаємозв’язків між елементами ор-

ганізації. Тобто, продуктивною має бути організація, що є необхідною умовою до-

сягнення високої ефективності в умовах конкуренції. 

Отже, управління продуктивністю в сучасних умовах – це функція оперативно-

го управління процесами перетворень ресурсів на продукцію, яка спрямована на 

досягнення максимально можливого рівня ефективності в існуючих економічних 

умовах.  

Аналіз джерельної бази дослідження статті дав змогу виокремити такі три ба-

зових підходи до управління продуктивністю в організації : системний, як спосіб 

осмислення питань, пов’язаних з управління організацією, який базується на вра-

хуванні впливів зовнішніх і внутрішніх факторів; процесний, який розглядає 

управління як безперервну серію взаємопов’язаних дій або функцій; функціональ-

ний, який реалізується через відповідні функції, розроблені і поетапно здійснювані 

визначеними суб’єктами заходи, їх вимірювання та оцінювання, а також постійний 

і дієвий контроль .  

Напрями подальших досліджень: вивчення напрацьованих закордоном тео-

ретичних доробок і практичного досвіду щодо управління продуктивністю органі-

зації; подальше розроблення й удосконалення методів управління продуктивністю 

організацій, адекватних сучасним реаліям розвитку. 
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