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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із завдань управління змінами на підприємствах

є перетворення окремих процесів розвитку у стійкій напрям
з розробленим механізмом активного розвитку, який ба%
зується на внутрішньому потенціалі організації з опорою
на активізацію людського чинника. Спрямованість на досяг%
нення результатів є загальним фактором усіх об'єктів роз%
витку. Саме поняття "результат" стосовно процесу органі%
заційних змін є дуже широким і багатостороннім. А вибір
критеріїв оцінки результатів і створення самої системи уп%
равління результативністю організації за умов проведення
комплексу організаційних та економічних змін залишаєть%
ся проблемою як у сучасній науковій літературі, так і на
практиці. У зв'язку з тим, що серед цілей структурної пере%
будови як на макрорівні, так і на мікрорівні є цілі загально%
системного характеру, виникає потреба формування кри%
теріїв оцінки результативності й механізмів їх забезпечен%
ня. Для цього не завжди підходять показники економічної
ефективності господарської діяльності.

Ринкові трансформації аграрного сектора призвели не
лише до зміни форм власності, а й суттєво вплинули на сис%
тему контролю за господарською діяльністю підприємств з
боку держави, власників і трудових колективів. На жаль, в
останні роки посилилась тенденція зниження ролі внутрі%
шнього контролю як чинника впливу на прийняття ефектив%
них управлінських рішень, що викликає необхідність поси%
лення ролі цієї форми контролю. Так, наукові здобутки, що
пов'язані з теоретичним і методичним поглибленням сут%
ності і змісту контролю та пошуками шляхів підвищення
його результативності за сучасних умов є досить актуаль%
ними для управління в сільському господарстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Оскільки з розвитком глобальних та євроінтеграційних

процесів підвищується значимість факторів зовнішнього
середовища як реальних можливостей забезпечення стра%
тегічного розвитку підприємств, багато науковців присвя%
тили свої дослідження удосконаленню системи управління
формуванням і використанням можливостей. На думку П.
Друкера, організації, щоб бути успішною протягом трива%
лого часу, вижити і досягти своїх цілей, необхідно бути як
ефективною, так і результативною [3]. О. Д. Гудзинським
розроблена система принципів формування результативно%
го контролю в менеджменті [1]. С.М. Судомир запропоно%
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вано методологічні підходи щодо формування результатив%
ної системи управління потенціалом стратегічного розвит%
ку підприємств [2]. У дослідженнях Л.І. Федулової одним з
напрямів є вивчення зарубіжного досвіду забезпечення ре%
зультативності і ефективності менеджменту, обгрунтуван%
ня вибору критеріїв результативності діяльності організації
[7]. На цей час більшість вчених%економістів прийшли до
висновку, що прибуток, незважаючи на його значущість, не
може бути головним критерієм оцінки результативності.
Розв'язанню проблеми формування результативної систе%
ми менеджменту присвячено роботи Н.В. Гайдамак., В.Г. Ге%
расимчука, А.К. Казанцева, М.М. Мартиненка, Г.В. Осов%
ської, В.К. Савчука, Ф.І. Хміля та інших вчених.

МЕТА РОБОТИ
Метою цієї статті є обгрунтування підходів щодо фор%

мування системи результативності та визначення критеріїв
щодо оцінки результативності системи контролю в умовах
стратегічної орієнтації сільськогосподарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Результативність характеризується досягненням очіку%

ваного стану об'єкта управління, мети управління або рівнем
наближення до неї. Вона пов'язана з виробничими, техно%
логічними та управлінськими процесами, конкретними про%
блемами і способами їх розв'язання. Рівні фазового стану
організації різні. Вони можуть характеризуватися як висо%
кими, так і низькими коефіцієнтами. Залежно від їх величи%
ни в реальній практиці можуть формуватися й різні стани
організації як системи: стабілізації, динамічної рівноваги
елементів системи, втрати динамічної рівноваги складових
організації. Це потребує прийняття різних управлінських
рішень і критеріїв їх оцінки, що, своєю чергою, визначає
специфіку формування системи результативності.

Результативність, з одного боку, залежить від створен%
ня умов і результатів праці на конкретному об'єкті, а з іншо%
го — від зовнішнього середовища та ситуацій, які визнача%
ють кон'юнктуру ринку, та від величини акціонерного капі%
талу й величини ситуаційного доходу від реалізованого то%
вару.

Фактори, що впливають на результативність організації:
— потенціал системи організації;
— збалансованість складових організації;
— процеси на всіх стадіях кругообігу фондів;
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— рівень розвитку всіх підсистем;
— раціональність співвідношення між результативністю

господарської та результативністю фінансової діяльності;
— оптимальна залежність між активною і пасивною

адаптивними реакціями системи;
— потенціал конкурентного статусу організаційних

формувань.
Правильний вибір критеріїв у розв'язанні проблеми

стратегічного, тактичного та оперативного характеру дає
змогу обгрунтувати управлінські рішення, забезпечити
ефективність їх реалізації. Це потребує формування ефек%
тивної системи управління за результатами. Необхідність
цього зумовлена такими чинниками:

1) наявністю як основної, так і розмаїття інших цілей,
які вимагають вирізнення певної неоднозначної системи
критеріїв оцінки;

2) складності в часі та в ситуаційному просторі з ура%
хуванням визначення пріоритетних критеріїв оцінки резуль%
тативності;

3) коефіцієнтами ризику факторів зовнішнього середо%
вища внаслідок високого рівня ймовірності їхнього прояву;

4) незбалансованістю складових виробничих під%
приємств;

5) адаптивністю зовнішнього і внутрішнього середови%
ща тощо.

Формуючи систему управління результативністю орга%
нізації, слід враховувати, що кінцева результативність виз%
начається рівнем забезпечення раціональної взаємодії зов%
нішнього і внутрішнього середовищ, а також рівнем вико%
ристання їхніх факторів як основи формування конкурент%
них переваг господарюючих структур.

Сутність управління за результатами є наслідком при%
родного й безперервного процесу розвитку систем управл%
іння. Якщо цільове управління робить основний наголос на
плануванні, то управління за результатами більше уваги ак%
центує на реальному процесі управління, на мотивації і ква%
ліфікації керівників. Це є практична філософія управління,
яка об'єднує багато сучасних напрямів — стратегічне уп%
равління, ситуаційне управління, інтегрований розвиток
керівників і організацій тощо. Дані наших досліджень щодо
оцінки управлінського потенціалу сільськогосподарських
підприємств в умовах їх стратегічної орієнтації [6] свідчать
про те, що в більшості підприємств система менеджменту
як цілісність не сформована. Оперативна орієнтація в діяль%
ності підприємств не є прогресивною і стратегічно орієнто%
ваною. Рівень готовності менеджменту до ризику, а також
до ефективної праці в умовах нестабільної економіки до%
сить низький. Також встановлено, що економічно сильні
сільськогосподарські підприємства проявляють готовність
до подолання труднощів та тимчасових невдач. При цьому
з підвищенням рівня розвитку управлінського потенціалу
зростають виробничі і економічні показники. Таким чином,
важливим об'єктом контролю, аналізу та оцінки повинні
бути потенціал менеджменту та його складові, оскільки
успішність діяльності підприємств значною мірою залежить
від його сформованості та адаптованості до вирішення стра%
тегічних завдань.

Відомо, що сутність трудової діяльності завжди перед%
бачає результативність спільної праці. Трудовий внесок
кожного робітника, якщо його праця правильно спланова%
на, є складовою частиною загального успіху. На рис. 1 пред%
ставлено схема управління результативністю організацій%
ної системи.

Управління організацією спрямоване на досягнення
потрібних результатів у даному конкретному оточенні. За
допомогою системи управління керівники прагнуть впли%
вати на процес здійснення поставленої мети на всіх ета%
пах — на стадії планування, виконання й контролю за ви%
конанням. На практиці це є робота з управління діяльні%
стю. Управління людьми з погляду діяльності організації
означає прагнення досягти максимальних результатів у
їхній роботі. Робота керівника має значення не лише за ре%
зультатами організації, а й з позиції особистого життя
працівників.

ВИСНОВКИ
Управління є гармонійним поєднанням людських і ма%

теріальних ресурсів з метою виконання завдань і досяг%
нення цілей, що постають перед організацією. Виходячи
з такого розуміння управління, люди, які працюють на да%
ному підприємстві, виконують завдання, поставлені пе%
ред ними керівництвом. Спрощуючи, можна сказати, що
єдиною метою управління є досягнення результатів. До%
сягнення цієї мети передбачає безперервне повторення
основних елементів процесу управління: планування,
здійснення планів і контролю. Але ці основні етапи про%
цесу управління слід постійно оновлювати з урахуванням
вимог майбутніх змін в зовнішньому середовищі й відпо%
відних змін у самій організації, тобто прагнути досягти
нових результатів як загального знаменника процесу роз%
витку.

У змісті управління за результатами найсуттєвішим є
саме зосередження на результаті, що має як принципове,
так і функціональне значення. В управлінні за результата%
ми можливості організації використовуються таким чином,
щоб плани діяльності охоплювали як стратегічний рівень,
так і рівень індивідуального використання робочого часу
окремими працівниками.

Базуючись на отриманому результаті, необхідно роби%
ти відповідні висновки для планування діяльності організації
й кожного її працівника. Особлива увага при цьому при%
діляється питанням підвищення кваліфікації персоналу,
оцінці його роботи й системі заохочення. В управлінні за
результатами здійснюється збалансований розвиток орган%
ізації та якості життя її працівників.

Необхідно акцентувати, що при формуванні результа%
тивної системи контролю в умовах транзитивної економіки
динамічний стратегічний розвиток підприємств повинен за%
безпечуватись в контексті систем: управління конкурентос%
проможністю та управління антикризовою діяльністю гос%
подарюючих структур.
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Рис. 1. Схема управління результативністю
організаційною системи


