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У новій епосі, характерними рисами якої є посилення впливу
зовнішнього середовища, швидкі зміни і гіперконкуренція, змі-
нюються і підходи до управління розвитком підпримств. Сьогод-
ні задля досягнення успіху та поставлених цілей і завдань компа-
ніям необхідно управляти не лише полем діяльності (ресурсами),
а й полем результатів, тобто здійснювати результативний підхід
до управління підприємством.

У ряді зарубіжних і вітчизняних джерел (праці М. Є. Портера,
Т. Феллона, А. Клочкова та ін.) можна знайти використання тако-
го поняття як стратегічна результативность. Сутність цієї катего-
рії пов’язана з якісними змінами на підприємстві, зокрема завою-
ванням нових ринкових позицій і придбанням нових якісних
переваг. При цьому мова не йде про відмову і від інших загаль-
ноприйнятих показників ефективності (на відміну від звичайної
оперативної ефективності підприємств, яка відображає лише по-
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точну діяльність). Стратегічна результативність є способом мис-
лення та діяльності у напрямку забезпечення досягнення місії,
цілі та стратегії організації.

Управління стратегічною результативністю (УСР) можна ви-
значити як послідовність процедур, процесів і дій працівників із
забезпечення перетворення стратегічних планів у результати. Як-
що розглядати стратегію підприємства як відповідь на три основ-
ні питання: які товари й види послуг необхідно пропонувати, які
ринки можливо і необхідно обслуговувати та як домогтися успі-
ху, то УСР орієнтує на пошук конструктивних рішень у всіх
трьох випадках, проте головне його завдання полягає у відповіді
на третє питання про досягнення успіху — шляхом підбору і ре-
алізації відповідних стратегій.

Оцінити рівень управління стратегічною результативністю
можна за допомогою вибірки ключових показників результатив-
ності (КPI), які є вимірювальними приладами досяжності цілей, а
також характеристиками ефективності бізнес-процесів і роботи
кожного окремого працівника. Побудова сучасної системи KPI
«зверху вниз» неможлива без застосування стандартних схем фі-
нансового аналізу.

Для детального аналізу показників управління стратегічною
результативністю можливо скористатися інструментарієм страте-
гічних карт. Логіку побудови їх можна викласти наступним чи-
ном: стратегічні карти відображають кожну мету як текст, укла-
дений у графічну фігуру; на карті присутня невелика кількість
цілей; цілі розподілено на стратегічній карті серед двох або біль-
ше горизонтальних смуг, кожна з яких являє собою «перспек-
тиву»; найбільш очевидні причинно-слідчі зв’язки між стра-
тегічними цілями відображаються за допомогою стрілок, які
пов’язують цілі між собою або відображують напрямок такого
зв’язку.

Ефективним інструментом оцінки стратегічної результативно-
сті підприємства є принцип стратегічного виміру. Стратегічний
вимір означає процес ідентифікації, збору, зв’язку та оцінки об-
раних показників стратегічної результативності, що безпосеред-
ньо пов’язані з виконанням місії компанії. Принцип стратегічно-
го виміру тісно пов’язаний із положенням концепції вимірювання
результативності, яка має на меті об’єднати існуючі показники у
різних сферах діяльності (маркетинг, інновації, виробництво), а
також для оцінки результативності діяльності компанії на кож-
ному організаційному рівні. На рис. 1 представлено модель стра-
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тегічного виміру, яка допоможе визначити показники, критичні
для успіху організації в цілому, та задля стратегічної результати-
вності зокрема.

Місія, бачення та
система цінностей

Елементи бізнес-
моделі фірми

Показники
стратегічної
результативності

Цільові
значення
показників

Стратегія

- Data Envelopment Analysis (Комплексний аналіз даних)
- Performance Measurement in Service Business (Вимірювання досягнень підприємств сервісу)
- BALANCED SCORECARD (Збалансована Система Показників)
- Tableau de Bord («Бортове табло»)
- Концепція “зацікавлених осіб” (ASC)

Концепція виміру

Рис. 1. Модель стратегічного виміру

Таким чином, при створенні системи управління стратегічною
результативністю, спочатку необхідно вирішити завдання приве-
дення організації, її системних елементів до якості, необхідної
для забезпечення збалансованої взаємодії всіх організаційних
елементів системи, а потім вибудовувати систему управління
стратегічною результативністю, яка дає змогу формувати додат-
кову вартість.
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