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Розвиток ринкових відносин і вступ України до СОТ неминуче загострює конкуренцію 

між вітчизняними й зарубіжними компаніями на внутрішньому ринку. І якщо останні, завдяки 
великому досвіду роботи в ринкових умовах і високій конкурентоспроможності, мають більші 
шанси завоювати український ринок, то перші, з огляду на значну ресурсоємність і невеликий 
ринковий досвід, вимушені шукати нові шляхи зниження витрат і підвищення своєї ефективно-
сті. У таких обставинах важливим завданням вітчизняного бізнесу є вивчення й освоєння су-
часних методів оцінки й управління ефективністю. Разом з тим, складність обчислювальних 
процедур більшості з них, а також практична важливість наочного представлення процесів 
(операцій, роботи підрозділів) і індикаторів їхньої ефективності вимагає забезпеченості аналі-
тичних агентств і керівництва підприємств адекватними програмно-обчислювальними й інфор-
маційними засобами. Такі засоби повинні точно й оперативно здійснювати всі необхідні розра-
хунки й надавати потрібну інформацію для управління ефективністю підприємства. 

Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій і обчислювальної техніки дозволив 
створити необхідні програмні продукти, здатні забезпечити процес управління ефективністю 
необхідними розрахунками й інформацією. В той же час, їхнє різноманіття та різнофункціона-
льність ставить користувачів (керівників підприємств, аналітиків тощо) перед проблемою оп-
тимального вибору того чи іншого продукту. У зв’язку з цим виникає необхідність у класифі-
кації та аналізі існуючих програмно-інформаційних засобів, що можуть бути використані для 
оцінки та управління ефективністю підприємства. 

Досліджувана проблема практично не представлена в вітчизняній науковій літературі, 
оскільки, методи, що застосовуються у відповідних програмних рішеннях, є новими для україн-
ського бізнесу. Деякі спроби класифікувати та проаналізувати властивості програмних продук-
тів для оцінки та управління ефективності підприємства, що мають місце в зарубіжній літера-
турі, здебільшого стосуються лише їх окремих категорій чи сфер застосування та не охоплюють 
усього їх різноманіття. Однак, універсальної класифікації та аналізу усього різноманіття про-
грамних рішень та продуктів для оцінки та управляння ефективністю досі немає.  

Усю множину програмно-інформаційних засобів (програмних продуктів), що досліджу-
ються, можна класифікувати на такі основні групи: розрахунково-обчислювальні; обчислюва-
льно-графічні; візуально-моніторингові. 

Розрахунково-обчислювальні програмні продукти пов’язані з виконанням окремих проце-
дур або всіх обчислень за окремими методами оцінки ефективності. Вони вимагають вводу чи-
слової інформації й результат також видають у вигляді масиву чисел. Основна їхня відмінність 
полягає в способах вводу й представлення масиву вхідної й вихідної інформації, методологіч-
ної спеціалізації та міри автономності інтерфейсу і обчислювальних процедур (табл. 1). 



Труды Одесского политехнического университета, 2007, вып. 2(28)   

  

263

Як правило, такі програми призначені для вчених, аналітиків і висококваліфікованих фахі-
вців в галузі аналізу ефективності діяльності підприємства. 
 Таблиця 1 

Характеристики розрахунково-обчислювальних програмних продуктів 

Програмний 
продукт Розробники Методи оцінки ефек-

тивності 
Спосіб представ-
лення інформації 

Засоби інтерфейсу 
та обчислень 

BSFM  
F. Arickx, J. Broeckhove, 
M. Dejonghe, J. van den 

Broeck (Бельгія) 
SFA текстові файли під MS DOS  

власні 

DEA Excel 
Solver  

J. Zhu 
(США) 

DEA, Супере-
фективність файли Excel використовується 

MS Excel Solver 

DEAP  T. Coelli  
(Австралія) 

DEA,  
Індекс СФП Малмкві-

ста 
текстові файли під MS DOS  

власні 

DEA-Solver-
Pro  SAITECH (США, Японія) DEA файли Excel під MS Windows 

власні 

EMS  H. Scheel 
(Німеччина) 

DEA, Супере-
фективність, 

Індекс СФП Малмкві-
ста 

файли Excel 97 
чи ASCII 

під MS Windows 
використовується  

LP Solver DLL 
BPMPD 2.11 

FEAR  P. Wilson (США) DEA файлы Postscript  під MS Windows в 
пакеті R 

Frontier  T. Coelli  
(Австралія) OLS, COLS, SFA текстові файли під MS DOS  

власні 

PIM 
DEAsoftV2  

E.Thanassoulis і A. 
Emrouznejad  

(Велика Британія) 

DEA, Супере-
фективність, 

Індекс СФП Малмкві-
ста 

файли Excel чи 
текстові 

під MS Windows 
власні 

StoNED  T. Kuosmanen і M. 
Kortelainen (Фінляндія) комбінація SFA і DEA файли Excel під MS Windows 

власні 

TFPIP  T. Coelli  
(Австралія) 

Індекси СФП Фішера і 
Торнквіста текстові файли під MS DOS  

власні 

WinBUGS  J. Griffin и M. Steel  
(Велика Британія) SFA текстові файли під MS Windows 

власні 

xlDEA Productivity Tools 
(Греція) DEA файли Excel під MS Windows 

власні 
 
Більшість з наведених програмних продуктів даної групи є некомерційними (безкоштов-

ними), за винятком Dea-Solver-Pro, PIM Deasoftv2 і xlDEA (ціна за ліцензію в межах 1000 USD). 
Це пов’язане з тим, що вони, як правило, розробляються для дослідників та вузького академіч-
ного використання і не мають зручного для користувачів інтерфейсу. Результатом усіх їх є ма-
сиви або таблиці даних, розшифровка яких найчастіше вимагає спеціальних знань і ретельного 
вивчення інструкцій. Це обмежує можливості підприємств по їхньому використанню у своїй 
діяльності. Разом з тим, при наявності досвідченого фахівця в галузі економіко-математичних 
моделей і методів дані програми можуть із користю застосовуватися для оцінки й управління 
ефективністю. 

Обчислювально-графічні програмні продукти, як правило, являють собою набори потуж-
них інструментів здійснення різних методів і процедур економетрічного й статистичного аналі-
зу з можливостями графічного відображення результатів дослідження. Вони мають зручний 
інтерфейс, працюють у найбільш популярних операційних системах і дають можливість для 
експорту-імпорту масивів даних і електронних таблиць із будь-яких популярних редакторів 
(Excel, Word, Access та ін.). Для роботи з такими програмами, як правило, не потрібно тривалої 
підготовки, вони адаптовані для здійснення аналізу простими фахівцями в галузі економіки, 
фінансів, маркетингу й менеджменту. 

Разом з тим, слід зазначити, що дана група продуктів є комерційною, і вартість їхня для 
невеликого вітчизняного підприємства досить висока (від 2000 USD і вище за одну ліцензію). 
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Тому такі продукти, як правило, купуються аналітичними агентствами, що надають спеціальні 
послуги, банками, великими торговельними, будівельними, транспортними або промисловими 
компаніями, що бажають підвищити свою ефективність. 

Основні характеристики найбільш відомих і поширених програм із цієї групи наведені 
(табл. 2). 
 Таблиця 2 

Характеристики обчислювально-графічних програмних продуктів 

Програмний 
продукт Розробники Методи оцінки ефек-

тивності 
Спосіб представ-
лення інформації 

Засоби інтерфейсу 
та обчислень 

Frontier Analyst Banxia 
(Велика Британія) 

DEA,  
Індекс СФП Малмкві-

ста 

файли різних 
форматів (вклю-
чаючи Excel) 

під MS Windows 
власні 

KonSi-DEA KonSi (Росія) DEA, Супере-
фективність 

файли MS Access 
Database 

під MS Windows 
власні 

LIMDEP [1] Econometric Software (Ав-
стралія) OLS, SFA, DEA  

файли різних 
розширень 

(включаючи 
Excel) 

під MS Windows 
власні 

OnFront 
Economic Measurement 
and Quality Corporation 

(Швеція) 

DEA, Супере-
фективність, Індекс 
СФП Малмквіста 

текстові файли 
під MS Windows та 

DOS 
власні  

SHAZAM [2] K.J. White (Канада) OLS, COLS, SFA 
файли різних 

форматів (вклю-
чаючи Excel) 

під MS Windows 
власні 

 
Візуально-моніторингові програмні продукти являють собою багатофункціональні інфор-

маційні системи, що забезпечують необхідний набір інструментів для здійснення управління 
ефективністю бізнесу. Усі вони озброєні зручним для користувачів інтерфейсом, широкими 
графічними можливостями й дозволяють не тільки планувати, але й контролювати процес при-
йняття й реалізації управлінських рішень (табл. 3). 

До таких продуктів можна віднести оцінно-інструментальні панелі ефективності 
(performance dashboard), що становлять багаторівневі додатки, побудовані на інтелектуальних 
ресурсах підприємства й інфраструктурі інтеграції даних, які дозволяють організації оцінюва-
ти, контролювати й управляти ефективністю бізнесу більш якісно [4]. Такі системи найчастіше 
являють собою сполучення інструментальних і оцінних панелей. 

Інструментальна панель (dashboard) являє собою миттєвий знімок операцій, що дозволяє 
контролювати виконання бізнес-процесів. Багато інструментальних панелей отримують інфор-
мацію з різних джерел у режимі реального часу. Їхніми звичайними атрибутами є: 

— часто обновлювані дані (щогодини, щодня або щотижня); 
— відображення даних у графічній формі без текстового опису; 
— персоніфікована й точно настроєна під користувача візуалізація; 
— набір показників, непов’язаних або лише неявно пов’язаних зі стратегією підприємства; 
— спрямованість на історичну інформацію, аналізуючи вже минулі події; 
— зосередженість на результатах і їхньому візуальному порівнянні з іншими результатами; 
— основний наголос робиться на показники витрат і випуску продукції, включаючи ефек-

тивність і продуктивність [5]. 
Оцінна панель (scorecard) — це технологія, яка реалізує методологію управління, напри-

клад, Збалансовану систему показників або Шість сигм, і надає бізнес-контекст для ключових 
показників. Тому для роботи із програмами з даної групи потрібне знання сучасних методів 
управління ефективністю й відповідний рівень підготовки менеджерів. Оцінні панелі звичайно 
реалізуються в додатках баз, що використовують інформацію, дані і тісно інтегровані з іншими 
аналітичними інструментами й засобами звітності. На відміну від інструментальних панелей 
вони здебільшого орієнтовані на моніторинг процесу досягнення стратегічних цілей. Звичайно 
їхніми атрибутами є: 
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— дані обновляються не часто з огляду на їхній стратегічний характер (не частіше разу у 
квартал); 

— дані звичайно візуалізуютья в таблицях і мапах і включають деякі трендові діаграми; 
— набір показників, пов’язаних з явною стратегією підприємства; 
— контроль і відстеження дій, пов’язаних з поліпшенням стратегічних результатів; 
— здебільшого орієнтовані на вивчення стратегічної, а не історичної інформації; 
— спрямованість на спільну роботу й відносини для досягнення стратегічних цілей; 
— основний наголос частіше на показниках доходів, ніж на показниках випуску продукції 

або продуктивності [5]. 
 Таблиця 3 

Характеристики візуально-моніторингових програмних продуктів 

Програмний 
продукт Розробник Функції 

ARIS Process 
Performance 

Manager / 
ARIS 

Performance 
Dashboard 

IDS Scheer 
(Німеччина) 

Моніторинг і візуалізація індикаторів ефективності й показників поточної діяльності. 
Аналіз прихованих недоліків і запобігання потенційних проблем. 
Виконання аналізу основної причини (RCA) проблемних ситуацій. 
Визначення потенціалу оптимізації процесів. 
Організація імпорту даних із зовнішніх систем і інтеграція їхня на корпоратив-
ному порталі. 

Cognos 8 
Business 

Intelligence 
Cognos  

(Канада) 

Візуалізація поточних показників у реальному часі. 
Сповіщення у випадку зміни значень показників. 
Встановлення взаємозв’язків між підрозділами підприємства. 
Оцінка ефективності, KPI і ступені виконання завдань в основних галузях діяльності. 
Полегшення збору й розподілу інформації за допомогою звичного інтерфейсу Excel. 

Dashboard 
Manager /  

Performance 
Manager 

Business 
Objects 

(Франція) 

Оцінка й візуальний моніторинг KPI і інших показників діяльності. 
Проактивное інформування по електронній пошті про події, що відбуваються. 
Динамічне відображення досягнення планових і критичних значень показників. 
Використання методологій управління Balanced Scorecard, Total Quality 
Management і Six Sigma. 
Доступ інформації в рамках усього підприємства. 
Аналіз динаміки й прогнозування ситуацій для прийняття рішень. 

DataDrill 
Corporate 

Performance 
Management 

Distributive 
Management 

(США) 

Візуальний контроль корпоративної інформації й KPI у реальному часі. 
Контроль досягнення поставлених цілей шляхом зіставлення цільових і поточ-
них показників.  
Складання трендів і прогнозування майбутньої ефективності. 
Виявлення неефективності й повідомлення ухваленого рішення до тисяч робо-
чих місць. 
Використання інструментів Balanced Scorecard, Six Sigma і ін.методів управління. 

Host 
Scorecard 

Host Analytics 
(США) 

Мережевий контроль індивідуальної й корпоративної ефективності в реальному часі. 
Контроль правильності напрямку по досягненню стратегічних цілей. 
Візуальний моніторинг KPI. 
Створення багаторівневої оцінної панелі: підрозділ-відділ- працівник. 

Hyperion 
Performance 

Scorecard 

Hyperion 
Solutions  
(США) 

Оцінка й моніторинг KPI. 
Контроль досягнення поставлених цілей шляхом зіставлення стратегічних показ-
ників і показників поточної діяльності.  
Вибір показників з урахуванням галузевих особливостей і їхнє порівняння з кон-
курентами. 
Моніторинг показників поточної діяльності. 
Доступ інформації в рамках усього підприємства. 
Сповіщення по електронній пошті у випадку виникнення певних подій (зміни 
значень показників, статусу цілей, появи ініціатив і ін.) 
Організація імпорту й аналізу даних з будь-яких зовнішніх систем, включаючи 
бухгалтерські. 

Prodacapo 
Balanced 
Scorecard 

Prodacapo AB  
(Швеція) 

Візуалізація й зіставлення стратегії, цілей, KPI і плану дій для кожного працівника. 
Моніторинг фактичної ефективності і її зіставлення із цілями. 
Аналіз основних причин критичних ситуацій і динаміки показників ефективності. 
Поетапне планування досягнення цілей. 

QPR 
ScoreCard 

QPR Software 
(Фінляндія) 

1. Відображення й аналіз KPI. 
2. Контроль найбільш істотних фінансових і не фінансових показників діяльності. 
3. Знаходження реальних причин виникнення критичних ситуацій, прогноз і по-
передження появи проблем. 
4. Інформування по електронній пошті про події, що відбуваються. 
5. Динамічне відображення досягнення планових і критичних значень показників.
6. Інтеграція з іншими інформаційними системами з метою автоматизації введен-
ня даних. 
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Програмний 
продукт Розробник Функції 

SAS Strategic 
Performance 
Management 

SAS Institute 
(США) 

Візуальний моніторинг KPI. 
Порівняння досягнутого рівня якості з поставленими цілями й забезпечення 
формування звітів про сильні й слабкі сторони діяльності компанії (використан-
ня Six Sigma і т.п.). 
Моніторинг діяльності підрозділів, аналіз ефективності роботи співробітників і 
оцінка їхнього внеску в загальний успіх, відстеження реалізації стратегії. 
Розміщення створюваних інформаційних і оціночних таблиць у корпоративній 
мережі Інтранет, для забезпечення доступу до них усіх співробітників, яким це 
необхідно. 
Збір, очищення й узгодження даних з різних джерел, доступних на підприємстві. 
Вивчення тенденцій і динаміки показників за будь-який час. 
Інтеграція з іншими рішеннями й системами від SAS. 

 
З огляду на складність даного програмного забезпечення, яке по суті є автоматизованою 

системою управління ефективністю підприємства, воно є дорогим і практично недоступним 
продуктом для невеликих вітчизняних підприємств. Тому такі продукти купуються в основно-
му великими компаніями, що бажають автоматизувати процес управління ефективністю. 

Програми з даної групи здебільшого виконують подібні функції, у їхній основі лежать ін-
струментальні панелі ефективності, які можна розділити на три основні типи: оперативні, так-
тичні й стратегічні (див. таблицю 3). Панелі кожного із цих типів відрізняються за цілями, ко-
ристувачами, рівнем охоплення, характером та періодичністю оновлення інформації, а також 
основним напрямком (табл. 4). 
 Таблиця 4 

Властивості інструментальних панелей ефективності 

Типи інструментальних панелей ефективності 
Властивості 

оперативні тактичні стратегічні 

Мета Контроль операцій Оцінка розвитку Виконання стратегії 

Користувачі Контролери, спеціалісти Менеджери, аналітики, еко-
номісти  

Керівники, менеджери, пер-
сонал 

Рівень охоплення Операційний Відділи Підприємство 
Інформація Детальна Детальна / Зведена Детальна / Зведена 

Оновлення даних Постійне Щоденне / Щотижневе Щомісячне / Щоквартальне 
Основний напрямок Моніторинг Аналіз Управління 

 
Таким чином, включаючи панелі кожного виду, інформаційна система (програма) дозволяє 

об’єднати функції трьох видів менеджменту ефективності: оперативного, тактичного й страте-
гічного. 

Оперативні панелі забезпечують контроль основних операційних процесів і використову-
ються, головним чином, основними робітниками і їхніми контролерами (менеджерами нижчої 
ланки), які безпосередньо здійснюють і керують виробництвом продукції (послуг, робіт). Вони 
поставляють первинну інформацію, яка оновлюється постійно (щохвилини, щогодини) і пред-
ставляється в незначно зведеному вигляді, наприклад, кількість деталей, оброблених ділянкою 
токарних верстатів. 

Тактичні панелі відслідковують окремі процеси й проекти, які становлять інтерес для час-
тини підприємства або обмеженої групи людей. Менеджери й економісти використовують їх 
для порівняння ефективності видів діяльності або проектів, для складання бюджету планів, 
прогнозів і звітів щодо виконання плану. Вони оновлюються щодня або щотижня, містять дета-
льну й зведену інформацію, і орієнтуються в більшій мірі на аналіз, ніж на моніторинг або 
управління. 

Стратегічні панелі контролюють виконання стратегічних завдань і цілей і найчастіше на-
строєні на використання Balanced Scorecard, Total Quality Management, Six Sigma або інших ме-
тодів управління. Їхньою метою є настроювання всього підприємства на виконання стратегіч-
них завдань і спрямування всіх підрозділів і працівників в одному напрямку. Для її досягнення 
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підприємства розробляють оцінні панелі для кожного підрозділу, а іноді навіть для кожного 
працівника. 

Такі каскадні багаторівневі панелі, як правило, обновлюються щомісяця і дають керівни-
кам потужний інструмент передачі стратегії, кращого розуміння процесів, і визначення основ-
них двигунів ефективності й цінності бізнесу. 

Програмні продукти (системи) третьої групи реалізують концепцію Вusіnеss Intelligence, у 
якій забезпечується доставка інформації безпосередньо до робочих столів усіх працівників під-
приємства так, щоб вони могли в режимі реального часу реагувати й приймати своєчасні рі-
шення, ґрунтуючись на коректних даних [6]. 

Це приводить до прискорення управлінського циклу й скорочує час реагування підприємс-
тва на зміни навколишнього середовища, що дозволяє підвищити ефективність бізнесу й вико-
ристати нові можливості для його розвитку. 

У той же час існують різного роду обставини, що перешкоджають їхній успішній реаліза-
ції на вітчизняних підприємствах. До них можна віднести: 

— складність вивчення й використання, що виставляє підвищені вимоги до рівня грамот-
ності користувачів; 

— існування множини систем керування й розрізненості баз даних, неінтегрованих між 
собою; 

— архітектура найчастіше складна для впровадження й негнучка стосовно реальних діло-
вих процесів; 

— процес їхнього придбання й впровадження є дорогим. 
Перераховані обмеження роблять дані системи недоступними для невеликих підприємств і 

ускладнюють їхнє освоєння й ефективне використання великими компаніями. Разом з тим, від-
мічені недоліки враховуються компаніями-розробниками при створенні нових версій продуктів 
і нових рішень, і в майбутньому такі системи мають зайняти гідне місце в системах управління 
ефективністю як великих, так і невеликих підприємств. 

Таким чином, проведена класифікація й аналіз сучасних програмно-інформаційних засобів, 
що забезпечують автоматизацію окремих процедур і всього процесу оцінки й управління ефекти-
вністю, дозволить підприємствам і аналітичним агентствам здійснювати усвідомлений вибір того 
або іншого програмного забезпечення й інформаційної системи, з метою прискорення управлін-
ського циклу й скорочення часу реагування на зміни навколишнього середовища, що дозволить 
підвищити ефективність бізнесу й використати нові можливості для його розвитку. 

Подальші дослідження в даному напрямі імовірно пов’язані з удосконаленням програмних 
рішень та розширенням можливостей програмно-інформаційних засобів з оцінки й управління 
ефективністю, що вимагатиме від науковців більш глибокої класифікації та ретельного аналізу, 
що зможе забезпечити оптимізацію вибору з боку керівників підприємств та аналітиків в зале-
жності від цілей їхнього застосування.  
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