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AGILE-МЕНЕДЖМЕНТ – ЕФЕКТИВНА ПРАКТИКА 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

В сучасних динамічних умовах ринку ключовим питанням 
функціонування системи управління підприємством є максимально 
можливе пристосування його діяльності, стратегії і тактики до 
безперервних змін, ситуації на ринку. Перед підприємствами стоїть 
завдання необхідності адаптації свого продукту під потреби кожного 
клієнта. Саме тому, актуальним є розгляд Agile-підходу в управлінні 
підприємствами, застосування якого може забезпечити необхідну 
гнучкість і адаптивність, як продукту, так і підприємства в цілому.  

Agile-менеджмент (від англ. Agile – «рухливий», «спритний», 
«еластичний») – ітераційний метод планування та керування проек-
тами і процесами [1]. 

Agile-менеджмент є основою цінностей, принципів і практик, 
що дозволяє менеджерам на всіх рівнях планувати, проектувати роботу 
та створювати команди таким чином, щоб забезпечувати високу 
адаптивність бізнесу до мінливих умов ринку та бізнес-середовища. 
Цей підхід застосовується для того, щоб підвищувати залучення 
клієнтів компанії, приймати зміни, ефективно взаємодіяти та сприяти 
досягненню результатів. 

Філософія Agile базується на таких чотирьох основних цінностях: 
люди та співпраця важливіші за процеси та інструменти; працюючий 
продукт важливіший за вичерпну документацію; співпраця із 
замовником важливіша за обговорення умов контракту; готовність до 
змін важливіша за дотримання плану [2]. Ці характеристики суттєво 
відрізняються від традиційних методів та є загальними для всіх Agile-
підходів. 

Далі наведемо сім основних ключів до успіху з Agile-
менеджментом за версією журналу «Forbes» [3]: 

1. Розвиток лідерів на всіх рівнях. Наразі у кожній компанії 
рішення мають прийматися на всіх рівнях. Це означає, що «модель 
лідерства» та «розвитку лідерства» повинна бути доступною для 
багатьох людей.  
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2. Створення культури навчання. Дослідження показують, що
організації, які приділяють увагу навчанню своїх працівників та 
розуміють, що найважливіший потенціал компанії – це люди, насправді 
працюють більш ефективно. 

3. Створення маленьких команд. Маленькі, самоорганізовані
команди дуже швидко приймають рішення. Кожен член такої команди 
чітко знає свою зону відповідальності, у процесі роботи вчиться новому 
у колег та практикує спільну роботу у команді.  

4. Зосередження на зворотному зв’язку, не тільки на звітності.
Цей принцип означає, що необхідно надавати можливість контролювати 
та вирішувати проблему безпосередньо працівникам, а не тільки 
керівникам усіх рівнів.  

5. Зробити диверсифікацію стратегією, а не відповідністю
програмі. Найкращі рішення надходять від диверсифікованих команд. 
Було виявлено, що найефективніші команди складаються з різних 
людей. Особливо це важливо для торговельних підприємств, адже якщо 
ви продаєте споживачам, різноманітність необхідна просто щоб 
переконатися, що ви розумієте ринки та смаки людей, яких 
обслуговуєте. 

6. Зробити інформацію прозорою. Це означає, що необхідно
дозволяти менеджерам на всіх рівнях бачити фінансовий результат, 
зворотній зв’язок клієнтів та внутрішню інформацію про талановитих 
людей. Наразі багато компаній ведуть боротьбу за оцінку ефективності, 
виявлення високих потенціалів та розвиток нових лідерів.  

7. Поєднання принципів та цінностей. Дуже важливо, щоб
принципи, цілі та цінності підприємства були об’єднані та не 
суперечили один одному. Компанії, які використовують agile-
менеджмент, рухаються та розвиваються дуже швидко. Саме тому дуже 
важливо, щоб ці три речі були сформульовані дуже чітко та допомагали 
приймати обґрунтовані рішення. 

Отже, Agile це зовсім інший підхід до менеджменту, як з точки 
зору стратегії, так і з точки зору тактики. Методологію гнучкого 
управління Agile кожен керівник може застосовувати як на рівні 
управління підприємством в цілому, так і на рівні роботи окремих 
команд.  
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