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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Велика кількість організацій створюється для функціо$

нування протягом тривалого часу з розрахунком на розви$
ток та ріст. При цьому керівники таких організацій ставлять
довгострокові цілі й намагаються пов'язати їх з тактични$
ми та оперативними цілями. Але це їм вдається далеко не
завжди, що спричиняє розчарування у стратегічному уп$
равлінні в цілому. Одними з проблем, які викликають труд$
нощі практичного застосування стратегічно$орієнтованих
систем управління, є помилки у формулюванні та декомпо$
зиції категорій стратегічного цілевстановлення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Багато зарубіжних та вітчизняних вчених$стратегів

займалися питаннями стратегічного цілевстановлення та
декомпозиції стратегічних цілей, серед яких Л.М. Варава,
А. Гершун, М.В. Горшенина, М. Горянський, Т.А. Ива$
ничева, М.А. Йохна, Р.С. Каплан, Я.В. Лендел, Г. Минцберг,
П. Нівен, Д.П. Нортон, В.С. Пономаренко, В.В. Стадник,
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FEATURES OF STRATEGIC AIMS AND THEIR PLACE IN HIERARCHY OF ENTERPRISE AIMS

Класифіковано цілі діяльності на основі часового критерію значущості для організації: всі цілі розді3

лено на умовно3постійні та умовно3змінні. До умовно3постійних цілей віднесено сукупність цілей, які

визначають сенс існування організації. До умовно3змінних цілей віднесено сукупність цілей, виконання

яких сприяє досягненню більш значущих умовно3постійних цілей.

Охарактеризовано зв'язуючу функцію системи стратегічного управління організацією як "містка" між

умовно3постійними та умовно3змінними цілями. Описано сутність двоїстої постійно3змінної природи стра3

тегічних цілей. Охарактеризовано функцію стратегічних цілей щодо забезпечення загальноорганізацій3

ного цілепокладання.

Викладено авторське бачення ієрархії цілей організації, чия взаємопов'язаність визначає регламен3

туючу і контролюючу роль цілей більш високого рівня ієрархії по відношенню до цілей нижчого рівня.

Розглянуто існуючу систему умовно3постійних цілей одного з підприємств трубної підгалузі мета3

лургії України.

The aims of activity on the basis of sentinel criterion of meaningfulness for organization are classified: all

aims are divided into conditionally3permanent and conditionally3variable. To the conditionally3permanent aims

the aggregate of aims that determine sense of organization existence is attributed. To the conditionally3variable

aims the aggregate of aims implementation of that assists the achievement of more meaningful conditionally3

permanent aims is attributed.

The relating function of the system of strategic organization management is characterized as a "bridge"

between conditionally3permanent and conditionally3variable aims. The essence of ambivalent constantly3variable

nature of strategic aims is described. The function of strategic aims in relation to providing of organization3wide

aim setting is characterized.

Authorial vision of hierarchy of organization aims is expounded, whose interconnection determines the

regulating and supervisory role of higher hierarchy level aims in relation to the lower level aims.

The existent system of conditionally3permanent aims of one of pipe subindustry enterprises of Ukraine

metallurgy is considered.
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А.Дж. Стрикленд, В.П. Сухинин, А.А. Томпсон, П. Хор$
ват, О.В. Ярошевська тощо. Кожен з цих вчених має свій
погляд на сутність стратегічних цілей організації та їх ієрар$
хію. При цьому тут є питання, щодо яких здебільшого вже
досягнута певна домовленість і єдність поглядів, а є питан$
ня, навколо яких й досі точаться завзяті наукові спори. Одне
з таких полемічних питань — функціональне навантаження
стратегічних цілей в контексті загальноорганізаційного ціле$
покладання.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Цілями даної статті є визначення функціональних особ$

ливостей стратегічних цілей, які дозволяють визначити їх
місце в ієрархія цілей організації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ціль організації як об'єкта стратегічного управління —

це бажаний стан організації або бажаний результат її діяль$
ності [1, с. 79]. Усі цілі організації можна умовно розділити
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на умовно$постійні та умовно$змінні. До
умовно$постійних цілей слід віднести су$
купність цілей, які визначають сенс існуван$
ня організації. За формулюванням такі цілі
визначають стан організації, який бажано по$
стійно підтримувати протягом усього термі$
ну її існування. До умовно$змінних цілей слід
віднести сукупність цілей, виконання яких
сприяє досягненню більш значущих умовно$
постійних цілей. Такі цілі мають кінцевий ха$
рактер, досягнення таких цілей робить їх не$
актуальними. За формулюванням умовно$
змінні цілі визначають стан організації (або
частини її, або її діяльності), який бажано
досягнути протягом кінцевого терміну.

Система стратегічного управління має
створювати "місток" між умовно$постійни$
ми і умовно$змінними цілями, бути підгрун$
тям переходу від цілей, які мають досить уза$
гальнене формулювання і визначають дина$
мічний стан організації, якій бажано підтри$
мувати протягом часу існування організації,
до конкретних цілей, що мають чітке фор$
мулювання і встановлюють кінцевий термін
свого досягнення.

Як "перехід" між цілями організації, що
мають різну природу і різну значущість для
організації, стратегічні цілі, встановлення і
досягнення яких є однією з функцій систе$
ми стратегічного управління, мають двоїсту
природу. З одного боку, вони мають ознаки
умовно$постійних цілей, оскільки повинні визначати певний
стан організації, який бажано підтримувати протягом кінце$
вого терміну дії стратегії, яка приймається. З іншого боку,
стратегічним цілям має бути притаманна властивість деком$
позиції, яка надавала би можливість встановлювати систе$
му конкретних цілей за усією ієрархією організації. Підтри$
мання стану, який визначається стратегічними цілями і стра$
тегією, за своєї суттю має свідчити про виконання умовно$
постійних цілей. А виконання цілей, які встановлюються у
результаті декомпозиції стратегічних цілей, повинно забез$
печувати досягнення стратегічних цілей.

У такій постановці стратегічні цілі мають виконувати
функції, що забезпечують загальноорганізаційне цілепок$
ладання й надають підгрунтя для досягнення цілей по всій
структурі організації. В контексті цілепокладання стра$
тегічні цілі виконують такі функції:

— когнітивну, яка полягає у формуванні у працівників
організації, її власників і контрагентів уяви про цілеспря$
мованість організації, про сенс її існування (про умовно$
постійні цілі);

— розподільчу, яка визначає здатність стратегічних
цілей бути декомпозованими на спадкові конкретні цілі й
завдання окремих працівників;

— ідентифікаційну та презентативну, які визначають
сприйняття цілі усіма заінтересованими особами і співстав$
лення їх власних прагнень із загальною системою цілей
організації.

Як підгрунтя для досягнення цілей організації стра$
тегічні цілі виконують функції:

— мотиваційну, яка визначає здатність цілі мотивувати
працівників і власників організації;

— катектичну або емоційну, що визначає здатність стра$
тегічних цілей формувати у власників і працівників органі$
зації емоційного стану, який би сприяв досягненню таких
стратегічних цілей;

— ідеологічну, яка полягає у підтриманні певної систе$
ми цінностей і традицій в межах організації.

Уся сукупність цілей організації утворює ієрархію цілей,
авторське бачення якої наведено на рисунку 1.

Рівні ієрархії цілей взаємопов'язані: досягнення цілей
більш нижчого рівня сприяє досягненню цілей більш висо$
кого рівня. Така взаємопов'язаність визначає регламенту$
ючу і контролюючу роль цілей більш високого рівня ієрархії
по відношенню до цілей нижчого рівня.

Характеризуючи вищу ціль ієрархії, слід відзначити, що
більшість теоретичних дослідників визначають її як задо$
волення потреб власника організації, хоча з точки зору
практики більш коректно розуміти під вищою ціллю орган$
ізації потреби та інтереси осіб, що мають провідний вплив
на діяльність організації. Найбільш виразними українськи$
ми прикладами такої постановки найвищої цілі є діяльність

організацій, що перебувають у державній власності. Але
даний факт можна спостерігати не тільки на теренах колиш$
нього СНД, а й у країнах далекого зарубіжжя, про що
свідчать роботи І. Адізеса [2, с. 134—135] та Г. Мінцберга
[3].

Місія організації є містком між вищою ціллю і стратег$
ічними цілями. З одного боку, вона презентує соціально$
орієнтовану інтерпретацію вищої цілі організації, з іншого
— конкретизує і регламентує можливі напрями і принципи
діяльності організації. Для надання місії більш практично$
го сенсу сучасні наукові підходи до визначення місії оперу$
ють термінами ділової стратегії (стратегічний підхід до виз$
начення місії), визначають в межах місії норми управлінсь$
кої культури і базові цінності організації (філософський
підхід) [4, с. 18]. З позиції стратегічного підходу до визна$
чення місії, місія є відправною точкою будь$якої стратегії і
несе в собі майбутні елементи стратегії.

Управлінська культура — це загальні норми і правила
здійснення управління внутрішнім середовищем організації
в цілому і персоналом зокрема [4, с. 19]. Базові цінності — це
переконання, моральні принципи поведінки організації [4, с.
20; 5; 6]. У цілому, місія як така, що включає елементи стра$
тегії, регламентує норми управління внутрішнім середовищем
та визначає загальні принципи поведінки організації, є кате$
горією, що у практичному сенсі визначає певне коло альтер$
натив стратегій, ознаки стратегії, яка буде прийнята до імпле$
ментації в процесі стратегічного управління [7].

Ще одним елементом, який лежить в основі переходу
від місії до стратегії підприємства, є стратегічне бачення,
яке по суті становить переформулювання місії з точки зору
внутрішнього середовища. Стратегічне бачення як загальне
уявлення про бажаний майбутній стан організації, орієн$
тується на її працівників і власників, презентує їм загальні
вимоги до майбутньої діяльності організації, які дозволять
виконати її місію [8].

За своєю сутністю стратегічні цілі визначають бажані
характеристики діяльності організації, досягнення і підтри$
мання яких протягом певного періоду буде забезпечувати
стратегічну стійкість (підтримання життєдіяльності) орган$
ізації [3; 7]. Стратегічна стійкість є інтегральним показни$
ком здатності організації підтримувати власну діяльність,
забезпечувати її цілісність і протидіяти негативному впли$
ву зовнішнього середовища [7]. Стратегічні цілі мають влас$
ну ієрархічну структуру (рис. 1):

— цілі генеральної стратегії — вищі за ієрархією загаль$
ноорганізаційні стратегічні цілі;

— цілі функціональних стратегій — другі за ієрархією
стратегічні цілі, які визначають цілеспрямованість окремих
функцій організації;

— цілі стратегій підрозділів організації — треті за ієрар$
хією стратегічні цілі, які визначають цілеспрямованість
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Рис. 1. Ієрархія цілей організації
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діяльності окремих підрозділів органі$
зації.

Відповідно до ієрархії цілей існує й
ієрархія стратегій організації — генераль$
на, функціональні стратегії, стратегії
підрозділів [9]. Під "стратегією" автор ро$
зуміє поєднану сукупність принципів
відбору способів розподілу ресурсів, су$
купність принципів відбору технологій.
Таке визначення представляється корек$
тним, оскільки принцип як категорія, що
визначає за своєю суттю норму, правило
управлінської поведінки, може виступати
в кожній з п'яти наведених Г. Мінцбергом
разом із співавторами формах — план,
принцип, позиція, перспектива, прийом
[3]. У такому розумінні кожна із наведе$
них стратегій визначає принцип відбору
способів розподілу ресурсів для досягнен$
ня відповідної стратегічної цілі.

Система поточних цілей є найнижчим
рівнем ієрархії цілей і визначає набір поточних характерис$
тик діяльності організації, її підрозділів і працівників, вико$
нання яких протягом певного календарного періоду буде
сприяти досягненню стратегічних цілей організації. Фактич$
но поточні цілі являють собою відображення, декомпозицію
стратегічних цілей у площині поточного часу і відповідного
підрозділу. І саме необхідність встановлення поточних цілей
на підставі стратегічних формує до останніх вимогу, яка виз$
начає можливість декомпозиції стратегічних цілей і каска$
дування їх по всій ієрархії управління організацією [10].

Цілевстановлення в межах організації має здійснювати$
ся у послідовності ієрархічної класифікації на підставі оцін$
ки особами, які встановлюють ціль, можливості приведення
організації у цільовий стан протягом встановленого часу.

Наукові результати, викладені в даній статті, доведені до
рівня конкретних практичних рекомендацій на прикладі од$
ного з підприємств трубної підгалузі металургії України —
ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний за$
вод" (ВАТ "Інтерпайп НТЗ", м. Дніпропетровськ). Характе$
ризуючи у цілому стратегічну діяльність ВАТ "Інтерпайп
НТЗ", слід визначити, що вона потребує певних змін і має ре$
зерви підвищення своєї результативності. Це стосується і
системи встановлення стратегічних цілей, і визначення на
підставі них ключових показників діяльності, і системи вико$
нання стратегічних рішень. На прикладі звітності перед Дер$
жавною комісією з цінних паперів і звітів ревізійної комісії
(концентрація уваги на різних показниках не у відповідності
зі стратегічними цілями і встановленими на основі них по$
казниками) можна зробити висновок і про недостатній рівень
розуміння рядовими виконавцями (які найчастіше готують
подібні звіти) ключових стратегічних цілей підприємства.

З точки зору імплементації запропонованої у статті си$
стеми стратегічного цілевстановлення, на ВАТ "Інтерпайп
НТЗ" можна погодитися з існуючою системою умовно$по$
стійних цілей підприємства (рис. 2).

Як бачимо, місія, базові цінності і стратегічне бачення
ВАТ "Інтерпайп НТЗ" концентруються навкруги трьох го$
ловних об'єктів уваги: вартість підприємства для акціонерів,
задоволеність працівників, задоволеність клієнтів. Це відпо$
відає сучасним тенденціям ведення бізнесу у економічно
розвинених країнах світу.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Характеристика функціональних особливостей страте$

гічних цілей дозволила визначити їх місце в ієрархія цілей
організації. Подальші наукові дослідження повинні бути
присвячені переосмисленню особливостей та функціональ$
ного навантаження стратегічних цілей організації в умовах
глобальної кризи.
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Рис. 2. Умовно5постійні цілі ВАТ "Інтерпайп НТЗ"


