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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління динамічним розвитком підпри�

ємств потребує формування результативної
системи менеджменту, побудованої на вимогах
комплексного і системного підходу, орієнтова�
них на забезпечення синергічного ефекту. Ре�
алізація такої вимоги можлива за умов розвит�
ку усіх складових організаційних формувань як
системи. Важливим у системі є розвиток на зба�
лансованій основі функцій управління.

Контрольні функції притаманні усім управ�
лінським системам. Змінюються лише об'єкти
контролю, критерії та показники, просторові
й часові параметри, ретроспективні й перспек�
тивні характеристики.

Слід зазначити, що на цей час більшість гос�
подарюючих підприємницьких структур втра�
чають позиції на ринку через низький рівень
здійснення контрольних функцій за фактора�
ми і процесами, які є основою забезпечення
динамічного розвитку організаційних систем.
Не одержує достатнього розвитку і аналітич�
на функція. Все це вказує на актуальність теми
дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

У більшості наукових праць розкривається
загальна теорія контролю та частково і нео�
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днозначно в контексті контролінгу. Недостат�
ньо розкрита методологія контролю за видами
управління, стадіями розвитку систем та жит�
тєвими циклами організації, а також як систем�
ної цілісності.

Вивченню даної проблеми присвячені праці
багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців,
а саме: І. Ансоффа, О.Д. Гудзинського, Й.С. За�
вадського, Н.К. Казанцева, Г.Г. Кірейцева,
М.М. Мартиненка, Г.В. Осовської, В.К. Савчу�
ка, Ф.І. Хміля, Г.М Чорного та інших вчених.

МЕТА РОБОТИ
Метою цієї статті є дослідження органі�

зації контролю в управлінській діяльності
щодо виявлення слабких сторін і можливо�
стей для обгрунтування об'єктів посилено�
го контролю, а також виявлення особливо�
стей контролю в управлінні стратегічним
розвитком сільськогосподарських підпри�
ємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На основі осмислення теоретичних поло�

жень менеджменту та визначення цільової
спрямованості контролю нами уточнено це по�
няття. Контроль слід розуміти як попереджу�
вально�функціональну підсистему менеджмен�
ту, спрямовану на забезпечення реалізації
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стратегій розвитку підприємств шляхом здійс�
нення відсліковувально�контрольних функцій
за програмами, цілями, задачами, стандартами,
управлінськими рішеннями, технологіями та
процесами, менеджментом як системою, фак�
торами зовнішнього і внутрішнього середови�
ща, моделями та поведінкою організацій на ста�
діях проектування та функціонування.

Ми акцентуємо увагу на необхідності поси�
лення контрольних функцій у процесі розроб�
ки концепцій та програм, обгрунтування стра�
тегій розвитку підприємств у цілому та їх підси�
стем. Це повинно досягатися як шляхом поси�
лення лінійно�організаційного і функціональ�

но�технологічного контро�
лю, так і шляхом розвитку
професійного самоконтро�
лю. Однак в господарській
практиці такий підхід в
більшості підприємств не
одержує розвитку.

У сучасних умовах від�
бувається процес усклад�
нення контрольної функції.
Це зумовлено сукупністю
факторів, а саме: посилен�
ням факторів зовнішнього
конкурентного середовища,
впровадженням інновацій�
них моделей у практику
господарювання, зміною
орієнтації господарюючих
ретроспективних структур
на перспективні цілі і за�
дачі, на стратегічний розви�
ток систем. Таким чином,
трансформаційні процеси,
які відбуваються в еко�
номіці України, сприяють
підвищенню питомої ваги
стратегічних рішень у ді�
яльності вітчизняних сіль�

ськогосподарських підприємств і, як наслідок,
значимість контрольної функції в менеджменті
підсилюється різноманітністю і різновекторні�
стю об'єктів контролю.

Для оцінки стану сформованості системи кон�
тролю в управлінні підприємствами нами обгрун�
тований методологічний підхід, яким передба�
чається проведення досліджень за такою схемою:

1) оцінка менеджменту та організації на
предмет їх готовності, на наукових принципах,
формувати результативну систему управління
підприємством;

2) оцінка організації і менеджменту як систем�
ної цілісності на предмет визначення рівнів їх зба�

лансованості й розвитку;
3) оцінка функціональ�

них підсистем на предмет
виявлення стану їх роз�
витку і адаптованості до
сформованого "портфеля
стратегій"; оцінка сфор�
мованого потенціалу під�
приємств;

4) оцінка стану роз�
витку функцій управлін�
ня;

5) оцінка рівня обгрун�
тованості та ефективності

Таблиця 1. Оцінка респондентами доцільності й значимості
діагностики та контролю запропонованих дій (кількість

респондентів — 50)

Розроблено на основі соціологічних досліджень.

Таблиця 2. Готовність менеджменту до ризику в господарствах
Підгаєцького району Тернопільської області

Розроблено на основі соціологічних досліджень.

Таблиця 3. Групування сільськогосподарських підприємств
Підгаєцького району Тернопільської області за рівнем

сформованості потенціалу менеджменту

Розроблено за даними кореляційно�регресивних моделей
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управлінських рішень;
6) оцінка результатив�

ності управління: конкурен�
тоспроможністю, антикри�
зовою діяльністю, результа�
тивністю, фінансовою стій�
кістю, стратегічним розвит�
ком та ін.;

7) оцінка результатив�
ності системи контролю та
ін.

Названа логічно побудо�
вана система дій є базовою складовою для виз�
начення об'єктів контролю та оцінки його ре�
зультативності як системної цілісності.

У процесі дослідження господарських
структур встановлено, що в розрізі їх груп, за�
лежно від рівня сформованості управлінської
команди, по�різному сприймається значимість
і доцільність здійснення запропонованих нами
дій. Це підтверджується даними табл. 1.

Таким чином, у більшості підприємств
підтверджується факт доцільності врахування
названих факторів як об'єктів контролю в їх
діагностиці та оцінки.

Однак, у реальній практиці названі потен�
ційні об'єкти планування
(організації) аналізу не ви�
ступають як об'єкти діагно�
стики і контролю. Це зу�
мовлено відсутністю еко�
номічних служб у багатьох
підприємствах (в наших
об'єктах дослідження 70%)
та низьким рівнем кваліфі�
кації спеціалістів економі�
чного профілю і безпосе�
редньо керівників підпри�
ємств (на 80%).

На запитання щодо пріо�
ритетності функцій біль�
шість керівників підпри�
ємств встановили такі вагові
коефіцієнти: контроль —
0,30; планування — 0,20;
організація — 0,40; регулю�
вання — 0,05; аналіз — 0,05.
Разом — 1,00.

Дані нашого досліджен�
ня свідчать про те, що в
більшості підприємств сис�
тема менеджменту як ці�
лісність не сформована.
Оперативна орієнтація в
діяльності підприємств не є
прогресивною і стратегічно

орієнтованою. Рівень готовності менеджменту
до ризику, а також до ефективної праці в умо�
вах нестабільної економіки — досить низький.
Для підтвердження такого висновку нами про�
ведені дослідження в шести сільськогоспо�
дарських підприємствах з різним рівнем їх еко�
номічного розвитку. Результати представлені
в табл. 2.

Встановлено, що економічно сильні сіль�
ськогосподарські підприємства проявляють го�
товність до подолання труднощів та тимчасо�
вих невдач. Агресивність у повній готовності до
ризику практично відсутня.

Великий розмах варіації наявний і в розвит�
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Таблиця 4. Зміна рівнів потенціалу менеджменту та рівнів
результативності показників господарювання в досліджуваних

господарствах Підгаєцького району (в коефіцієнтах)*

Розроблено на основі табл. 3.

Рис. 1. Фрагментарна схема оцінки умов забезпечення
результативності систему контролю
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ку управлінського потенціалу. Він коливаєть�
ся в розрізі груп сільськогосподарських під�
приємств від 0,43 до 0,74 коефіцієнта. З підви�
щенням рівня розвитку управлінського потен�
ціалу зростають виробничі й економічні показ�
ники, що підтверджується даними табл. 3.

Із зміною коефіцієнта рівня потенціалу від 1�
ої до 3�ої групи підприємств у 1,72 рази виробниц�
тво валової продукції та грошових надходжень на
100 га сільськогосподарських угідь збільшується
відповідно в 2,54 і 1,90 рази (табл. 4).

Підсумовуючи, можна зробити висновок,
що важливим об'єктом контролю, аналізу та
оцінки повинні бути потенціал менеджменту та
його складові, оскільки успішність діяльності
підприємств значною мірою залежить від рівня
його сформованості та адаптованості до стра�
тегічних задач господарюючих структур.

ВИСНОВКИ
Однією із важливих проблем в теорії, мето�

дології і господарській практиці є організація
оцінки результативності контролю як систем�
ної цілісності. Остання передбачає здійснення
ряду технологічних етапів, а саме:

— розробка загальних методологічних
підходів до формування результативної систе�
ми контролю;

— організаційне оформлення системи кон�
тролю як цілісності з чітким визначенням цільо�
вої спрямованості, об'єктів контролю, суб'єктів
здійснення контрольних функцій;

— обгрунтування системи критеріїв та по�
казників оцінки діяльності, технологій, про�
цесів, реалізації управлінських рішень, рівня
сформованості функціональних підсистем.

Концепція розвитку системи контролю по�
винна базуватися не лише на ідеально чистих
можливих варіантах і безкризових стратегічно�
поточних ситуацій, а і на можливостях реаль�
ної поточно�перспективної практики. В цих
умовах об'єктом контролю повинні виступати
управлінські аспекти в системі пріоритетних за�
собів управління на стадіях: передкризової,
кризової, післякризової.

Оцінку результативності системи контролю
доцільно здійснювати за такою схемою по�
слідовних дій (рис. 1).

Таким чином, контроль як система забезпе�
чує свою результативність через найбільш
ефективні складові механізми діагностики та
маркетингу, а також управлінській потенціал,
збалансований з цільовою спрямованістю орга�
нізації через системно�комплексний підходи в
управлінні стратегічним розвитком господарю�
ючих структур у системі антикризової діяль�

ності організацій та їх конкурентоспромож�
ності.
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