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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальними завданнями сучасних підприємств

будь!якого профілю є підвищення ефективності гос!

подарської діяльності та покращення управління. У

подібній ситуації всі проблеми, які охарактеризовані

в дослідницьких роботах в області теорії і практики

управління, мають першочергове значення. Серед них

нестача кваліфікованих кадрів, високі витрати, не!

стабільність зовнішнього середовища. Крім того, по!

силення конкурентної боротьби вимагає кращої

якості продукції, розширення інновацій. Світова рин!

кова ситуація передбачає також увагу до глобально!

го становища, гнучкість і здатність радикально зміни!

ти систему господарювання. Вітчизняна та зарубіж!

на практика господарювання показує, що вирішення

цих та подібних їм завдань можливе лише в разі роз!

виненого і ефективного стратегічного управління. У
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сучасній економіці на визначення стратегії підприєм!

ства здійснює вплив великий комплекс чинників, а їх

взаємодія носить специфічний характер для кожної

галузі і кожного підприємства, до того ж змінюючись

у часі.

Рішення, прийняті в результаті планування, в про!

цесі свого виконання вимагають оцінки і корегування в

залежності від зміни умов. Контроль і оцінка виконан!

ня рішення є основою якісного регулювання виконання

планів розвитку підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико!методологічною базою дослідження ста!

ли розробки та висновки вітчизняних, а також закор!

донних авторів, присвячені різним аспектам оцінки

ефективності реалізації стратегій.
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Проблеми стратегічного управління досліджуються

в роботах таких науковців, як: М. Потер, А.А. Томсон,

А.Дж. Стрікленд, І. Ансофф, Д.П. Нортон, Р.С. Каплан,

М. Веттер, С. Штерн, В.С. Єфремов, О.С. Віханський та

ін.

Проблеми підтримки прийняття рішень, аспекти

інженерії знань, проектування інформаційних систем

розглядалися в дослідженнях таких вчених, як В.М. Коз!

лов, С.В. Смирнов, Е.В. Попов, В.Ф. Хорошевський,

Ю.В. Тельнов, Б.Г. Ільясов, В.В. Миронов, Н.І. Юсупова,

В.Є. Гвоздьов.

Результати наукових робіт вищеперерахованих дос!

лідників створюють необхідну базу для вдосконалення

методології стратегічного управління. До числа мало!

досліджених належать такі питання: методичні забез!

печення оцінки та контролю ефективності реалізації

стратегій, встановлення взаємозв'язків між процесами

моніторингу та оцінки планових показників, аналіз

різних видів і критеріїв ефективності. Недостатня тео!

ретична та методична розробка даної проблематики, її

актуальність і практична значимість визначили вибір

теми досліджень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення теоретичних основ

оцінки та контролю ефективності стратегічного управ!

ління, а також мета встановити основні поняття та ета!

пи розвитку оцінки і контролю; узагальнити зарубіжний

досвід і вітчизняну практику формування критеріїв

ефективності; вивчити понятійно!категоріальний апарат

"ефективності" в стратегічному управлінні. Дослідити

особливості впровадження алгоритмічної моделі оцін!

ки та контролю ефективності реалізації стратегії. Ви!

значити перспективи та підготувати рекомендації щодо

практичного застосування розроблених методичних

аспектів оцінки та контролю ефективності реалізації

стратегії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У даний час актуальною є проблема забезпечення

погодження та оцінки ефективності стратегії на всіх

рівнях управління. Оцінка ефективності стратегій за

розробленими методиками і критеріями дуже усклад!

нена. У зв'язку з формуванням сучасної системи стра!

тегічного управління з'явилася потреба розробки нау!

ково!обгрунтованого методичного інструментарію оці!

нки.

Важливість досліджень визначається складністю

методики оцінки як об'єкта управління, а також цінністю

отриманих результатів для успішного економічного роз!

витку підприємства. Оцінка ефективності реалізації

стратегії дозволить визначити:

— ступінь досягнення поставлених цілей розвитку

підприємства;

— основу для формування рейтингів оцінок на базі

порівнянь;

— способи підвищення ефективності виконання

стратегії;

— вплив вжитих заходів на динаміку розвитку ме!

тодологи оцінки;

— рівень взаємодії ключових зацікавлених сто!

рін.

На окремих підприємствах розробляються при!

ватні методики оцінки результативності виконання

стратегічних планів, які не є універсальними і широ!

ко застосованими на інших підприємствах. Цей факт

пояснюють різні причини, а саме: брак необхідної

статистичної інформації, кадрові проблеми, високі

фінансові та тимчасові витрати на впровадження ме!

тодик. Відсутність діагностики ефективності, при!

зводить до суб'єктивного контролю за виконанням

стратегічної ініціативи, що тягне за собою збільшен!

ня ризиків невиконання запланованих заходів та

прийнятих рішень, а також підвищення ступеня "фор!

мальності" подібних заходів. Єдиної методології та

інструментарію оцінки ефективності стратегій в

нашій країні не існує. Виникає об'єктивна не!

обхідність наукового дослідження і розробки базо!

вих методичних основ, впровадження яких дозво!

лить проводити порівняння й удосконалювати ефек!

тивність стратегічного управління на місцях. Наукові

дослідження з даної проблематики сприятимуть ви!

рішенню сучасних практичних завдань з оцінки ефек!

тивності на основі отриманих нових положень, роз!

роблених методичних аспектів та рекомендацій що!

до їх застосування.

У дослідженнях, присвячених оцінці ефективності

реалізації стратегії розвитку підприємства, на жаль, не

враховується специфіка впливу інноваційного фактора

розвитку економіки. Якщо вважати стратегію всебічним,

детальним і комплексним планом, направленим на до!

сягнення мети (концепція М. Мескона) [3, c. 38], то ефек!

тивною реалізацією стратегії можна вважати відповід!

ність отриманих результатів поставлених стратегічній

меті. Історичний розвиток інструментарію оцінки ре!

зультативності планування прийнято розділяти на 4 ос!

новних етапи, що відрізняються завданнями та роллю в

реалізації прийнятих заходів соціально!економічного

характеру:

— 1960—1970 рр. — визначення соціальної та

підсумкової ефективності програм;

— 1970—1980 рр. — моніторинг витрат, скорочен!

ня бюджетних витрат;

— 1990—2000 рр. — розвиток політичного моніто!

рингу, аутсорсингу та оцінки в рамках реформ управлі!

ння державним сектором;

— 2000—2015 рр. — просування отриманих підсум!

ків оцінки в зовнішнє середовище і впровадження но!

вих видів оцінки.

Вітчизняні дослідження в області ефективності

стратегічного менеджменту почалися порівняно недав!

но, об'єктивно вони були викликані становленням рин!

кових відносин в економіці країни і зміною ролі окре!

мого суб'єкта господарювання. Найбільш поширени!

ми документами стратегічного планування є стратегії і

програми довгострокового економічного розвитку.

Оцінка ефективності стратегії, як і сама її розробка, в

даний час залишається слабкою стороною в системі

управління підприємством. Проведення оцінки можли!

во на різних етапах реалізації стратегічної ініціативи,

що визначається динамічністю параметрів стратегії з

точки зору результатів. Грунтуючись на міжнародній

практиці, рекомендується застосовувати 3 групи ре!

зультуючих показників (мікро!результати, макро!ре!
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зультати і результати впливу) і 4 види оцінки (попере!

дня, проміжна, підсумкова і постфактум). З метою

здійснення наскрізного моніторингу автором сформо!

вана логічна схема взаємозв'язку результуючих показ!

ників і основних видів оцінки залежно від періоду її

проведення. На підставі практичного досвіду, всебічно!

го аналізу проблем і взаємозв'язку моніторингу та оц!

інки стратегій виявлена необхідність розгляду даних

процесів в інтеграційному процесі. Головна відмінність

оцінки ефективності від моніторингу полягає в тому,

що вона є незалежним процесом, будується в більш

строгому порядку, базується на "глибинному" аналізі

дій з реалізації та формуванню результатів, чіткому

плані і методах. Кожен рівень індикаторів моніторин!

гу може стати джерелом інформації для подальшого

рівня оцінки, при цьому доцільно виявлення тенденцій

і прогалин у статистичній інформації на місцевому рівні.

З метою оцінки результатів реалізації стратегії важли!

во чітко структурувати область наукових досліджень,

в якій розглядається прояв поняття "ефективність". На

різних історичних етапах розвитку економічної теорії

дана категорія постійно розвивалася, змінювався її

зміст, корегувалася сутність і зростало число її видів.

В економічній літературі ефективність розуміють як

співвідношення витрат до результатів зазнавало пев!

них змін у бік розгляду не тільки самого ефекту від

діяльності, а й умов, за яких він досягнутий. За підсум!

ками узагальнення існуючих теоретичних підходів до

сутності категорії "ефективність" було системати!

зовано основні види даного поняття в економіці по 11

ознакам класифікації: за наслідками отриманих ре!

зультатів; по цілі визначення; по типу середовища та

можливостей; за ступенем збільшення ефекту; за умо!

вами оцінювання; по тимчасовому періоду оцінки; за

рівнем оцінювання; по можливості кількісної оцінки;

за видами господарської діяльності та за критеріями

ефективності.

При розгляді поняття "ефективність реалізації

стратегії розвитку" доцільно спиратися на більш ши!

рокі категорії, досліджені в межах економічної теорії

та методології стратегічного управління. У сфері

стратегічного управління найбільше значення мають

наступні ознаки класифікації та відповідні їм різнови!

ди ефективності:

1. За наслідками отриманих результатів розрі!

зняють види: економічна (загальноекономічна), соц!

іальна, соціально!економічна, комерційна (фінансо!

ва), бюджетна, організаційна (функціональна), струк!

турна, інноваційна, екологічна, технологічна ефек!

тивність.

2. За критеріями ефективності розрізняють види: ре!

зультативність, прибутковість, продуктивність, дієвість,

економічність, якість, надійність, оптимальність, стій!

кість, інноваційність, інтенсивність.

3. За типом середовища і можливостей розрізняють

внутрішню і зовнішню ефективність.

4. У напрямі оцінки розрізняють такі види ефектив!

ності: по реалізації стратегії; стратегії в цілому; меха!

нізмів реалізації стратегії; стратегії для основних об'єк!

тів; реалізації стратегії.

Отже, рішення прийняті в результаті планування,

в процесі свого виконання вимагають оцінки і корек!

тування в залежності від зміни умов. Контроль вико!

нання і оцінка виконання рішення є основою якісно!

го регулювання виконання планів. У реальних умовах

функціонування підприємства, оцінка ступеню вико!

нання стратегії та контроль за виконанням, взаємо!

пов'язані між собою на всьому етапі стратегічного

управління.

Таким чином, основна мета контролю — це недопу!

щення помилок та їх виправлення, та протидія їх появі у

майбутньому [7, с. 24]. Після ознайомлення наукової

літератури на дану тематику можна зробити висновки

про те, що деякі автори не розглядали це питання, реш!

та розглядали його через призму контролю [8, с. 4],

орбіту його використання [4, с. 8] чи через внутрішню

структуру [5, с. 34]. Частина науковців описують конт!

роль як складову частину в системі управління підприє!

мством, яка дає можливість для прийняття оптимальних

управлінських рішень [2, с. 5].

Потреба у декомпозиції контролю та налагод!

ження ефективної роботи на підприємстві, призве!

ло до інтегрування в одну систему низки управлі!

нських функцій а саме: керівництво, звітність, кон!

троль, план. Отримана система почала називатись

"контролінг" і розглядається деякими авторами як

альтернатива традиційній системі контролю [1, c.

425].
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Таблиця 1. Інструменти контролінгу в залежності від методології
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Під завданням оперативного контролінгу будемо

розуміти комплекс заходів який допомагає керівництву

прийняття обгрунтованих рішень для виконання запла!

нованих короткострокових цілей, які виражені під виг!

лядом кількісних показників: рентабельність, прибуток

та ліквідність. Завдання стратегічного контролінгу — ко!

ординація функцій стратегічного планування, стратегі!

чного аналізу, контролю за системою інформаційного

забезпечення.

Підсистеми стратегічного та оперативного контролінгу

зарекомендували себе як гнучкий інструмент, за допомо!

гою якого можливо своєчасно відстежувати динаміку змін

ринку, його мінливість, альтернативність прийняття управ!

лінських рішень в даному середовищі, можливість фінан!

сово!економічних загроз. Ці підсистеми дозволяють

підприємству діяти на основі точних економічних розра!

хунків, враховуючи можливі ризики [6, с. 3].

В науковій літературі існує велика кількість поділу

інструментів контролінгу, в таблиці 1 наведено поділ ме!

тодів контролінгу в залежності від методів формалізації

можливих залежностей.

Таким чином, вище було викладено основні інстру!

менти контролінгу. Але в сучасних умовах розвитку під!

приємств росте значення непрожективного (непроектив!

ного) підходу до вирішення поставлених завдань, тоб!

то створення таких умов навколо проблеми, в яких вона

вирішиться без серйозного цілеспрямованого впливу.

Непроективний метод — це інтуїтивні рішення, інно!

ваційні, з частими коригуваннями в реальному масштабі

часу (що передбачає гнучкість). Контроль являє собою

сполучну ланку між системою управління і організацій!

ним та інформаційним забезпеченням конкретної еко!

номічної системи, за допомогою якого можна проводи!

ти оцінку якості виконання стратегії. Практичне засто!

сування інструментів контролю сприяє вдосконаленню

системи управління і підвищенню економічної стійкості

підприємства.

ВИСНОВОК
Сформульовані в роботі теоретичні положення, на!

укові висновки, а також практичні рекомендації, спря!

мовані на досягнення мети дослідження, що складаєть!

ся в розробці методичних аспектів оцінки ефективності

реалізації стратегії, з елементами контролю за нею.

Перспективи подальшого дослідження можуть бути по!

в'язані з доведенням теоретичних напрацювань до рівня

практичного впровадження, що означає розробку по!

вноцінної методики оцінки ефективності реалізації стра!

тегії і контролю в цілях її впровадження на підприєм!

ствах, в тому числі з урахуванням позитивного досвіду

зарубіжних підприємств і передових науково!дослідних

досягнень. При подальшому вдосконаленні науково!

методичного забезпечення необхідно враховувати такі

аспекти, як види галузей, інноваційна орієнтованість

підприємств. Систему оцінки ефективності реалізації

стратегії розвитку та контролю, доцільно модернізува!

ти в напрямках активного впровадження сучасних

інформаційних технологій та аналітичних систем, вико!

ристання сучасного зарубіжного та вітчизняного досві!

ду. Таким чином, існує об'єктивна необхідність продов!

ження вивчення цієї актуальної і багатоаспектної нау!

кової теми.
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