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Складність оцінки ефективності реалізації проектів розвитку
пояснюється багатогранністю такої категорії, як розвиток, різно-
маніттям ідентифікації його ознак і концепцій щодо критеріїв
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оцінки якісних і кількісних змін у компанії, об’єктів вимірювання
та методичних положень щодо оцінки результатів покращень у
компанії.

Науковці і практики намагаючись визначити показники роз-
витку компанії схиляються до двох напрямів: 1) розроблення ін-
тегрального показника розвитку, який дає уяву щодо рівня розвит-
ку компанії та 2) формування системи показників, що відображає
рівень досягнення результатів компанії та оцінку її потенційних
можливостей.

Для формування системи оцінювання проектів розвитку пер-
едусім необхідно окреслити ті процеси покращень у компанії,
що мають бути ідентифіковані як розвиток. Зазвичай розви-
ток трактується як процес трансформації, що супроводжується
структурними змінами і зростанням якісних параметрів систе-
ми. Розвиток економічної системи відрізняють такі відмітні ха-
рактеристики, як незворотність, спрямованість, закономірність
змін, що його зумовлюють. Проекти розвитку підприємства пе-
редбачають впровадження стратегічних змін на підприємстві
задля створення відмітних характеристик організації та підви-
щення рівня її компетентності в спільноті подібних суб’єктів
певної діяльності.

Більшість дослідників розвитку економічних мікросистем (під-
приємств, компаній, організацій) заперечують можливість існу-
вання єдиного універсального кількісного показника розвитку,
оскільки розвиток – це, перш за все, якісна зміна структури та
функціонування компанії, що знаходить прояв у всіх без виклю-
чення її складових (підсистемах, підрозділах) і відносинах (зв’яз-
ках).

Узагальнення концептуальних підходів до оцінювання проце-
сів розвитку та аналіз практики розвитку вітчизняних і зарубіж-
них підприємств дозволили запропонувати індикатори результа-
тивності та вимірники ефективності проектів розвитку (табл. 1).
Для проектів адаптивного розвитку (які базуються на ринково-
позиційному характері ринкової поведінки підприємства) розроб-
лено параметри ефективності та результативності, а для оцінки
проектів проактивного розвитку (ресурсно-компетенційний під-
хід) передбачено переважно індикатори результативності, що по-
яснюється більш високим ступенем непередбачуваності їх ре-
зультатів, оцінювання яких в обох випадках запропоновано здійс-
нювати з дотриманням принципу збалансованості фінансових і
нефінансових вимірників.



166

Таблиця 1
СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ТА ВИМІРНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Характер
 конкурентної
поведінки

Індикатори Показники

Ринково-
позиційний
підхід

Досягнення відповідності
впроваджуваних змін цілям
і стратегії компанії
Інвестиційна привабливість
підприємства
Зміна фінансово-економіч-
ного становища
Диверсифікація діяльності
Продуктовий портфель під-
приємства
Задоволеність (лояльність)
споживачів і клієнтів
Стан техніко-технологічної
бази

Дисконтований грошовий
потік
Індекс рентабельності інве-
стицій, термін окупності ін-
вестицій
Показники рентабельності,
ділової активності, ліквід-
ності
Кількість напрямів діяль-
ності
Структура продуктового порт-
фелю
Показники ринкової влади
компанії, якості продукції
Рівень зносу (фізичного та
морального) активів

Ресурсно-
компетенцій-
ний підхід

Забезпеченість ресурсами (у
т. ч. інтелектуальними)
Збалансованість ресурсів ком-
панії у забезпеченні конку-
рентних переваг
Розвиток персоналу
Інформаційне забезпечення
діяльності
Розвиток системи корпора-
тивного управління
Якість управління у компа-
нії

Показники ефективності ви-
користання ресурсів
Рівень кваліфікації персона-
лу
Склад організаційних ком-
петенцій
Наявність та характеристи-
ки інформаційних систем
Час на підготовку та якість
прийняття різних управлін-
ських рішень
Динаміка доходів власників,
менеджменту та працівників
компанії
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