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Управління, як і будь-який інший вид діяльності, вимагає своєї 

конкретної оцінки, визначення його ефективності. В теорії і практиці склались 

п'ять найбільш поширених підходів до оцінки ефективності 

управління: цільовий, функціональний, композиційний, множинний, 

поведінковий (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основні підходи до оцінки ефективності управління 

підприємством [1-3] 

Результат (ефект) управлінської праці в межах функціонального підходу 

вимірюють, зокрема, наступними показниками: продуктивність управлінської 

праці; зменшення трудомісткості управлінських робіт; скорочення 

управлінського персоналу, термінів обробки інформації; скорочення втрат 

робочого години; зменшення плинності управлінських кадрів тощо. 

Серед показників, що характеризують результат (ефект) діяльності 

організації за композиційним підходом, використовуються наступні:  

продуктивність праці в організації;  розмір зниження собівартості продукту;  

обсяги приросту прибутку;  обсяги реалізації продукту тощо. 

Головним критерієм оцінки ефективності управління за поведінковим 

Цільовий  

ефективність управління вимірюється ступенем досягнення 

організацією показників, що характеризують головні цілі її 

діяльності 

Функціональний 
 ефективність управління визначається з точки зору 

організації праці та функціонування управлінського 

персоналу 

Множинний 
ефективність управління оцінюється за допомогою 

синтетичних (узагальнюючих) показників 

Поведінковий 
ґрунтується на вимірюванні ступеню задоволення потреб 

всіх груп, зацікавлених у результатах діяльності організації 
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підходом є досягнення балансу інтересів всіх зацікавлених у результатах 

діяльності організації груп. 

Залежно від форми подання результатів і витрат розрізняють наступні 

категорії ефективності: 

технічна ефективність – результати й витрати виміряються в натурально-

речовинній формі; 

економічна ефективність – результати й витрати оцінюються у вартісній 

формі; 

соціально-економічна ефективність – ураховуються не тільки економічні, 

але й соціальні наслідки реалізації заходу [4]. 

При цьому необхідно відзначити основні вимоги до системи показників 

ефективності:  

відображення витрат всіх видів ресурсів підприємства; 

створення передумов для виявлення резервів підвищення ефективності; 

стимулювання використання всіх резервів підприємства; 

забезпечення інформацією щодо ефективності проведення всіх ланок 

управлінської ієрархії; 

виконання критеріальної функції, тобто для кожного з показників повинні 

бути визначені правила інтеграції їх значень. 
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Вагонне депо є підприємством середнього розміру в порівнянні з іншими 

ремонтними підприємствами із щомісячним обсягом ремонтів 150 - 180 вагонів. 

Але потенціал депо набагато вище, і обсяг вагонних ремонтів можливо 

збільшити до 220 - 240 вагонів [1]. 

В той же час, існує низка проблем, які заважать повній реалізації 

потенціальних можливостей підприємства. По-перше, не оптимальна 

організація праці і управлінський підхід з відсутністю мотивації працівників. 

По-друге, закрита інформаційна політика серед цехів і відділень, яка впливає на 
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