
ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2017 № 4 (28) 

134 

УДК 338

СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕОРІЙ

НИКИФОРЧИН Мар’яна Дмитрівна,

здобувач кафедри менеджменту
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
e-mail: dvnz@inbox.ru

Анотація. Cистематизовано погляди теорети-
ків і практиків на сутність поняття «операційна 
ефективність підприємства». Установлено, що їхня 
еволюція відбувалася в рамках теорії галузевого по-
зиціонування. Аргументовано потребу поглиблення 
змістовного наповнення цієї дефініції відповідно до 
сучасних здобутків управлінських теорій. Обґрунто-
вано авторське визначення операційної ефективнос-
ті підприємства.

Ключові слова: операційна ефективність, ви-
трати, час, якість, ресурси, якісні параметри, кіль-
кісні параметри. 

Аннотация. Cистематизированы взгляды тео-
ретиков и практиков на сущность понятия «опе-
рационная эффективность предприятия». Уста-
новлено, что их эволюция происходила в рамках 
теории отраслевого позиционирования. Аргумен-
тирована необходимость углубления содержа-
тельного наполнения этой дефиниции в соответ-
ствии с современными достижениями управлен-
ческих теорий. Обосновано авторское определение 
операционной эффективности предприятия.

Ключевые слова: операционная эффективность, 
затраты, время, качество, ресурсы, качественные 
параметры, количественные параметры.

Постановка проблеми. Актуалізація до-
слідження операційної ефективності сучасних 
компаній обумовлюється високим рівнем дина-
мізму зовнішнього середовища і трансформа-
цією умов ведення бізнесу. Це позначилося на 
зростанні пропозицій консалтингових компа-
ній, що спеціалізуються в цьому напрямі. При 
цьому варто зазначити, що, на відміну від по-
нять «економічна ефективність», «ефективність 
операційної діяльності», змістове наповнення 
яких висвітлюється в численному спектрі науко-
вих публікацій, поняття «операційна ефектив-
ність» на сьогодні характеризується не тільки 
відсутністю однозначного трактування, а обме-
женістю праць, які пояснювали б її економічну 
сутність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З метою критичного аналізу підходів до розу-
міння сутності цієї дефініції ми максимально 
повно систематизували наукові праці з дослі-
джуваної проблематики як вітчизняних, так і 
зарубіжних учених, а також доробки практич-
ного досвіду провідних консалтингових компа-
ній. Так, Міжнародна консалтингова компанія 
SCM CONSULT GLOBAL, консультаційна ком-
панія ПАКК, Міжнародна аудиторська компанія 
Zeller, Н. Федосеєва і Дж. А. Мартін ідентифіку-
ють операційну ефективність як головну перед-
умову конкурентоспроможності компаній, або 

здатність до виконання аналогічних дій краще, 
ніж у конкурентів. 

Портерівський контекст операційної ефек-
тивності також поділяють науковці, які ототож-
нюють операційну ефективність зі зниженням 
витрат та підвищенням якості продукції (Е. 
Семенкова, А. Шмельова, А. Осокіна, Міжна-
родна консалтингова асоціація KPMG, Міжна-
родна аудиторська компанія Zeller, Д. Гараєва, 
С. Лобов та ін.). Еволюція поняття «операційна 
ефективність» відбувалася шляхом розширення 
її змістовного наповнення за рахунок перене-
сення у площину бізнес-процесів (Консульта-
ційна компанія ПАКК, Компанія SBS Consalting, 
С. Лобов), у межах яких створюється цінність 
для споживача (А. Осокіна, Ю. Чичкан-Хліпов-
ка, Дж. Тімоті, М. Бюлоу).

Попри варіативність поглядів дослідників на 
сутність дефініції «операційна ефективність», 
усі вони розкривають її змістове наповнення 
крізь призму теорії галузевого позиціонування 
М. Портера і визначають крізь призму базових 
досягнутих параметрів: якість – витрати – час.

Мета статті. Високо оцінюючи теоретичну 
спадщину, відзначаємо об’єктивну необхідність 
розширення сутності операційної ефективності 
на основі базових постулатів сучасних управ-
лінських концепцій, які відображають реалії 
розвитку бізнесу нової формації та володіють 
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високим пояснювальним потенціалом стосовно 
явищ і процесів, що притаманні умовам постін-
дустріальної економіки.

Виклад основного матеріалу. Поняття «опе-
раційна ефективність» введене в науковий обіг 
М. Портером поряд із поняттям «стратегічне по-
зиціонування», що визначають ключові факто-
ри конкурентоспроможності компанії. Сутність 
останнього полягає в забезпеченні ринкового 
позиціонування підприємства за рахунок ви-
дів діяльності, відмінних від конкурентів. При 
цьому «операційна ефективність» трактується 
М. Портером як виконання аналогічних видів 
діяльності краще, ніж конкуренти. У своєму се-
мантичному діапазоні вона поєднує як оцінку 

ефективності виконання тих чи інших видів ді-
яльності, так і інструментарій інтенсифікації ви-
користання факторів виробництва. Тобто «опе-
раційна ефективність» забезпечує формування 
фінансових результатів у процесі реалізації до-
даної вартості, а «стратегічне позиціонування» 
(створюючи, підтримуючи і розширюючи ринки 
збуту) – саму можливість цього процесу. З огля-
ду на це М. Портер акцентував увагу на тому, що 
кожен зі зазначених факторів є необхідною, але 
недостатньою умовою конкурентоспроможнос-
ті підприємства. 

Доцільно зазначити, що значною мірою роз-
виток змістового наповнення цієї дефініції від-
бувався під впливом ідей М. Портера (рис. 1). 
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Рис. 1. Змістове наповнення поняття «операційна ефективність підприємства»
у сучасних наукових дослідженнях 

Примітка. Систематизовано автором.

Критичний аналіз понятійного апарату до-
сліджуваної проблематики дозволяє зробити 
такі логічні міркування:

– сутність поняття «операційна ефектив-
ність» широко презентоване на корпоративних 
сай тах консалтингових фірм, що підкреслює 
його най важливіше практичне значення за бра-
ку сучас них теоретичних розробок у цьому на-
прямі;

– поняття «операційна ефективність» на сьо-
годні не має чітких демаркаційних ліній, які б 
відрізняли його від таких дефініцій, як «еконо-
мічна ефективність», «ефективність операцій-
ної діяльності», про що свідчить акцентування 
уваги здебільшого на мінімізації витрат за мак-
симізації обсягів виробництва; крім того, у де-
яких публікаціях ці терміни використовують як 
синоніми;

– пропонуючи власні визначення вищеза-
значеної дефініції, науковці акцентують увагу на 
відсутності системного підходу до трактування 
її сутності; при цьому весь спектр варіативних 

визначень еволюціонує в рамках портерівської 
теорії галузевого позиціонування, відповідно до 
якої конкурентні переваги компанії є функцією 
від привабливості галузі, до якої вона належить 
(«Structure – Conduct – Performance – Paradigm»). 

Однак варто акцентувати увагу на тому, що 
теорія галузевого позиціонування не виправ-
довує себе у сучасних умовах функціонування 
підприємств, які характеризуються принципово 
новими ознаками умов ведення бізнесу та кон-
куренції. Її домінування тривалий час у теорії 
та практиці стратегічного управління зумовлене 
не тільки більш статичними умовами господа-
рювання підприємств, які характерні були для 
ХХ століття, а й високим рівнем теоретичної 
обґрунтованості та нескладною операціоналі-
зацією. У рамках теорії галузевого позиціону-
вання була обґрунтована доцільність формуван-
ня і реалізації типових стратегій (лідирування 
на основі зниження витрат, диференціація, фо-
кусування). При цьому обмеженість їх вико-
ристання в сучасній бізнес-практиці зумовлена 
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сфокусованістю, передусім, на характеристиках 
продуктів, а не компаній. Це обмеження М. Пор-
тер усунув у подальших дослідженнях, зокрема в 
концепції «ланцюга створення вартості», в якій 
акцентував увагу на тому, що найуспішнішим 
підприємствам варто обирати не лише доцільні 
на певний проміжок часу конкурентні стратегії, 
а й забезпечити комбінацію взаємопов’язаних і 
взаємодоповнюваних видів діяльності. 

При цьому логіка операційної ефективності 
(за М. Портером) навіть у подальших публікаці-
ях [1, с. 59] обмежується виконанням аналогіч-
них операцій із меншими витратами, ніж в ін-
ших гравців ринку, і більш раціональним вико-
ристанням факторів виробництва. Саме такий 
контекст операційної ефективності в синтетич-
ній єдності зі стратегічним вибором протягом 
певного періоду часу були ключовими фактора-
ми конкурентоспроможності підприємств, а їхні 
конкурентні позиції визначалися досягненням 
певної межі виробничих можливостей або від-
станню від неї, що створювало резерви для ви-
бору найкращого виду діяльності, операцій та 
способів ведення бізнесу.

Це визначило пріоритетність управлінської 
орієнтації на безперервні поліпшення задля до-
сягнення межі виробничих можливостей, яка 
перманентно зростала внаслідок діяльності лі-
дерів в операційній ефективності. З часом мож-
ливості утримання конкурентних позицій на 
основі операційної ефективності вичерпалися 
за рахунок швидкого імітування і копіювання 
передових практик менеджменту, новітніх тех-
нологій, способів задоволення споживачів тощо. 
Як наслідок, конвергенція методів конкуренції 
спровокувала мінімізацію відхилень в операцій-
ній ефективності прямих конкурентів, що до-
сягли або максимально наблизилися до межі 
вироб ничих можливостей. Утримання частки 
рин ку за рахунок зменшення цінових парамет-
рів про дукції призвело до зниження прибутко-
вості діяль ності компаній при зростанні опера-
ційної ефек тив ності [1, с. 61]. Варто відзначити, 
що саме М. Портер для пояснення зміни меха-
нізму формування конкурентоспроможності 
вперше актуалізував проблематику конкурент-
них пере ваг як ключового поняття у стратегіч-
ному управлінні. А відмінності в операційній 
ефектив ності науковець обґрунтовував крізь 
призму індивідуального (унікального) ланцюга 
створення цінностей, який у повномасштабно-
му обсязі складно відтворити конкурентам уна-
слідок його скоординованості та специфічності, 

зумовленої характерними ознаками певної біз-
нес-структури.

Відповідно, розвиток змістового наповнення 
дефініції «операційна ефективність підприєм-
ства» повинен, з одного боку, ґрунтуватися на 
ідейності змісту, закладеного в цю дефініцію її 
автором М. Портером, з другого – на сучасних 
теоріях і концепціях, які мають високий рівень 
пояснювальної спроможності стосовно процесів 
та явищ, що притаманні компаніям у постінду-
стріальних умовах розвитку: теорія стратегічно-
го менеджменту (Th eory of strategic management), 
ресурсна теорія (Resource Based Th eory), теорія 
ре сурсних переваг (Resource Advanced Th eory), 
кон цеп ція динамічних здатностей (Concept of 
dynamic abilities), стейкхолдерська теорія (Stake-
holder Th eory). 

По-перше, варто акцентувати увагу на тому, 
що відповідно до базових постулатів вищезаз-
начених теорій на сьогодні відмінність компаній 
визначається унікальністю та асиметричністю 
їхнього ресурсного набору, які забезпечують 
конкурентні переваги підприємства. Такі озна-
ки ресурсного набору формуються організацій-
ними здатностями (capabilities) і компетенціями 
(competences) підприємства. 

По-друге, розвиток ресурсних теорій позна-
чився на змістовому розширенні сутності ре-
сурсів: від факторів виробництва до усвідом-
лених і оцінених можливостей середовища під-
приємства [2, с. 87; 3, с. 6]. Перетворення мож-
ливостей підприємств на ресурси визначається 
їхніми динамічними здатностями. Для того, щоб 
здатності були динамічними, компанії має бути 
притаманна здатність до змін. 

По-третє, формування організаційних здат-
ностей і компетенцій відбувається в певній 
економічній організації, що унеможливлює не 
тільки їхнє імітування і копіювання, а й купів-
лю-продаж: «те, що є особливим (відмінним), 
неможливо купити чи продати, не придбавши 
саму фірму» [4, с. 518]. Організаційні здатнос-
ті і компетенції, вбудовані в рутину, процеси і 
культуру підприємства, є непереміщуваними 
на ринку і, відповідно, вагомішими для успіху в 
конкуренції, ніж володіння будь-якими матері-
альними і нематеріальними ресурсами [6, с. 134]. 

По-четверте, траєкторія розвитку підприєм-
ства виступає природним механізмом захисту 
унікального набору ресурсів, бо перебуває під 
впливом попереднього досвіду функціонування 
і нелінійності причинно-наслідкових зв’язків, 
що не дозволяє конкурентам із високим рівнем 
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імовірності встановити, яким чином володіння 
певним набором ресурсів призводить до стійких 
конкурентних позицій у ринковому просторі 
[6, с. 35]. 

Продуктивний синтез сучасних управлін-
ських теорій і змістового наповнення опера-
ційної ефективності за М. Портером дав змогу 
визначити позиції, які дозволяють розвинути 
понятійно-категоріальний апарат досліджуваної 
проблематики задля обґрунтування механізму 
підвищення операційної ефективності на основі 
таких логічних аргументацій: 

– мінімізація витрат, регламентація, ра-
ціоналізація та оптимізація операцій і бізнес-
процесів підприємства у сучасних умовах дина-
міч ного середовища господарювання є обо в’яз-
ковою, але недостатньою умовою підвищення 
опера  ційної ефективності, що потребує виходу 
за рамки перманентного вдосконалення проце-
сів та операцій, обмежених операційним рівнем;

– конвергенція методів конкуренції, яка 
ґрунтується на адаптації та імплементуванні 
найкращої (еталонної) практики ведення бізне-
су, унеможливлює підвищення операційної 
ефективності у тривалому проміжку часу і зу-
мовлює трансформацію управлінського фокусу 
на формуванні унікального ресурсного набору 
та ресурсної асиметрії, джерелами якої виступа-
ють навички, процеси або активи, якими конку-
ренти не володіють та які вони не можуть швид-
ко скопіювати, імітувати чи придбати на ринку; 

– вищезазначене зумовлює об’єктивну не-
обхідність розкриття сутності операційної ефек-
тивності на основі синтетичної єдності страте-
гічного та операційного рівнів управління, сим-
біоз яких дозволяє поєднати її статичну форму 
(досягнутий на певний проміжок часу рівень) і 
динамічну (причини та механізми її досягнення 
і підвищення). 

У контексті останнього положення варто ще 
раз нагадати, що і М. Портер, і його послідовни-
ки синергетичний потенціал конкурентоспро-
можності підприємства вбачали в єдності опе-
раційної ефективності та стратегічного вибору, 
однак акцентували увагу саме на правильному 
виборі стратегії. Не заперечуючи важливості ви-
бору тієї чи іншої стратегії розвитку компаній, 
стратегічні передумови досягнення бажаного 
рівня операційної ефективності ми розкрива-
ємо через організаційні здатності формування 
унікального ресурсного набору, його комбінації 
та реконфігурації задля створення умов для ре-
алізації стратегічних напрямів розвитку та до-

сягнення поставлених цілей у процесі основної 
діяльності в динамічних умовах середовища 
функціонування. 

Такий ракурс дослідження не сеперечить іде-
ям М. Портера, а логічно розвиває змістове на-
повнення операційної ефективності як через по-
точні досягнуті значення сукупності параметрів, 
так і через механізми її забезпечення на основі 
сучасних управлінських теорій. Так, компанія 
може дотримуватися типової стратегії лідиру-
вання за витратами, але утримувати лідерські 
позиції на певному ринку тривалий час вона 
може виключно на основі унікального поєднан-
ня ресурсів і здатностей. 

Поглиблюючи змістове наповнення опера-
ційної ефективності стратегічними аспектами, 
доцільно також конкретизувати її інтерпретацію 
крізь призму результуючих конструкт. Узагаль-
нення і систематизація науково-практичного 
доробку дозволили нам виокремити два підхо-
ди, які органічно доповнюють один одного:

– перший підхід розкриває операційну 
ефективність крізь призму якісних параметрів 
сукупності процесів основної діяльності: на-
дійність, гнучкість, оперативність, ритмічність, 
безперервність, оптимальність тощо;

– другий підхід визначає операційну ефек-
тивність через кількісні параметри (дохідності, 
прибутковості, продуктивності та ін.).

Сукупність параметрів відображає рівень 
опе  раційної ефективності в певному проміжку 
часу, відповідно, виступає наслідком. Причиною 
такого наслідку у традиційному розумінні сут-
ності операційної ефективності виступає най-
більш оптимальне і раціональне перетворення 
входів (ресурси) у виходи (продукція). Відпо-
відно до авторської логіки, саме унікальність 
та асиметричність ресурсного набору і пріори-
тетність ресурсів із високим стратегічним ста-
тусом визначають досягнення певного рівня 
операційної ефективності сучасних компаній 
(незалежно від сукупності обраних параметрів 
оціню вання), що цілком закономірно зумовлює 
транс  формацію управлінських пріоритетів: від 
мінімізації витрат традиційних ресурсів до аку-
мулювання ресурсів із високим стратегічним 
статусом. 

Таким чином, інтегрування логіки операцій-
ної ефективності М. Портера зі здобутками су-
часних управлінських концепцій дозволяє по-
глибити змістове наповнення операційної ефек-
тивності та визначити її місце в ієрархії рівнів 
управління сучасним підприємством (рис. 2). 
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У такому семантичному діапазоні операцій-
на ефективність уособлює як динаміку – фор-
мування здатностей економічної системи, так 
і статику – моментний стан сукупності певних 
параметрів і ознак, що характеризують процеси 
трансформації ресурсів у додану вартість. При 
цьому акцентуємо увагу, що саме блок кількіс-
них параметрів основної діяльності тотожний 
поняттю «ефективність операційної діяльності». 
Це дозволяє, по-перше, розкрити змістові роз-
біжності цих понять; по-друге, визначити їхню 
ієрархічність, у якій операційна ефективність є 
з’єднувальною ланкою між стратегічною ефек-
тивністю та ефективністю операційної діяль-
ності.

Однак у запропонованому визначенні дета-
лізації потребують такі аспекти, а саме коло за-
цікавлених осіб в аспекті створення і пропону-
вання цінності. Наявні підходи до сутності опе-
раційної ефективності сфокусовані переважно 
на створенні цінності для споживачів продукції 
(послуг). Уже у ХХІ столітті М. Портер зазначав, 
що сучасний потік створення цінностей відріз-
няється від традиційного: він починається зі спо-
живача і закінчується новим розумінням спожи-
вача, його нових потреб та пріоритетів [7, с. 96]. 
Цю позицію підтримують багато науковців, ак-
центуючи увагу, що частка ринку підприємства 
є індикатором попередніх досягнень компанії, а 

задоволення потреб споживачів пов’язане з май-
бутнім [8, c. 159]. При цьому витрати на залу-
чення нових клієнтів у 5–10 разів перевищують 
витрати на задоволення та утримання наявних 
споживачів. Середнє підприємство втрачає за 
рік від десяти до двадцяти відсотків своїх спо-
живачів, однак тільки за п’ятивідсоткового зни-
ження рівня відпливу споживачів можна досяг-
ти збільшення доходів підприємства на 25–85% 
(залежно від галузі) [7, c. 64]. 

Орієнтація на споживача призвела до домі-
нування маркетингово-інтегрованого підходу, 
відповідно до якого управління як на страте-
гічному, так і на операційному рівнях повинні 
бути підпорядковані потребам споживачів. Без-
перечно, формування як фінансових, так і нефі-
нансових результатів діяльності (частка ринку 
тощо) підприємства переважно забезпечується 
можливостями реалізації продукції (послуг) 
і сам факт його існування також зумовлений 
цими можливостями. 

Натомість сучасні постулати стейкхолдерсь-
кої теорії наголошують на необхідності задово-
лення інтересів усіх зацікавлених сторін, кож-
на з яких тією чи іншою мірою робить певний 
(ресурсний) внесок у результати функціонуван-
ня організації [9, c. 24; 10, с. 85]. Розширення тра-
диційної логіки управління операційною ефек-
тивністю визначає об’єктивну доцільність ство-
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Рис. 2. Ієрархічна декомпозиція операційної ефективності підприємства та її сутнісне наповнення

Примітка. Авторська розробка.
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рення цінності для всіх зацікавлених осіб бізне-
су, базуючись на загальновживаному розумінні 
цінності як ключового мотиву до обміну ресур-
сами. Закономірна орієнтація на створення цін-
ності для споживачів виправдовується тому, що 
виступає джерелом отримання підприємниць-
кого доходу. Однак задоволення інтересів заці-
кавлених осіб усе одно підпорядковане, перш за 
все, інтересам власників бізнесу, створення цін-
ності для інших стейкхолдерів створює перед-
умови для цього за рахунок забезпечення без-
перервних ресурсних потоків та їхньої відповід-
ності плановим кількісно-якісним параметрам 
операційної діяльності. Це вимагає створення 
умов для взаємовигідної взаємодії з постачаль-
никами, дистриб’юторами, працівниками тощо. 
В аспекті цього сучасний бізнес доцільно роз-
глядати не тільки як діяльність, спрямовану на 
перетворення ресурсів у продукт для отримання 
прибутку, а як управління унікальним набором 
відносин у процесі створення цінностей.

Висновки. Актуалізація дослідження опе-
раційної ефективності в сучасному науковому 
просторі зумовлена, передусім, зміною умов ве-

дення бізнесу, які унеможливлюють не тільки 
підвищення, а й утримання досягнутих показ-
ників протягом тривалого проміжку часу вна-
слідок динамічності середовища функціонуван-
ня економічних систем, які принципово змінили 
домінанти забезпечення конкурентоспромож-
ності бізнес-структур. Сфокусованість на міні-
мізації ресурсів на сьогодні є обов’язковою, але 
недостатньою умовою підвищення операційної 
ефективності, а орієнтація на кращу практику 
ведення бізнесу (традиційний бенчмаркінговий 
аспект) не виправдовує себе в сучасних умовах 
господарювання, коли необхідними є створення 
унікальної ресурсної комбінації та ресурсна аси-
метрія. 

На основі базових управлінських концепцій 
аргументовано власне визначення досліджува-
ної дефініції: операційна ефективність – здат-
ність підприємства до реалізації стратегічних 
цілей у процесі основної діяльності з урахуван-
ням динамічних змін умов господарювання, яка 
має свій часовий прояв у рівні як поточній мірі 
відповідності досягнутих параметрів очікуван-
ням стейкхолдерів.
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