ЕКОНОМІКА: реалії часу

№4(14),

2014

ECONOMICS: time realities

УДК 338.45

ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ЗАСАДАХ
УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ГРУП ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ
ПІДПРИЄМСТВА
І.Б. Олексів, д.е.н., доцент
В.Ю. Харчук, к.е.н., доцент
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

а сьогодні підходи до прийняття управлінських рішень ускладнюються у
зв’язку із динамічністю зовнішнього
середовища та збільшення кількості
факторів, які визначають діяльність організації.
Аналізування літературних джерел [1-10] показує,
що ефективність управлінських рішень зростає у
випадку врахування інтересів широкого кола
результативних соціально-економічних суб’єктів
при їх прийнятті. Зокрема, такі автори зазначають,
що при прийнятті управлінських рішень доцільно
враховувати інтереси саме результативних груп
економічного впливу підприємства. Останнє
сприятиме підвищенню якості управлінських рішень, які приймаються, підвищенню ефективності
діяльності організації та зниженню трансакційних
витрат організації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
В останні роки теорія прийняття управлінських
рішень набула значного розвитку. Зокрема, було
запропоновано класифікацію управлінських рішень [1, 2, 3], розроблено послідовність прийняття
управлінських рішень [1, 2, 4], запропоновано
підходи до генерації альтернатив та принципи їх
оцінювання [2, 3] тощо.
Саме поняття управлінське рішення має ряд
визначень, які представлені нижче. Зокрема,
згідно [1] управлінське рішення – це формалізований на альтернативних засадах метод менеджменту, за допомогою якого керуюча система
організації безпосередньо отримує можливість
впливати на керовану.
Управлінське рішення може також визначатися, як процес визначення природи ситуації, яка
потребує ухвалення рішення, розгляду варіантів,
вибору найліпшого з них та втілення в життя [4].
Підкреслимо, що в більшості випадків автори
розглядають такі управлінські рішення, при розробці яких враховані інтереси лише одного
економічного суб’єкта (менеджера або власника
підприємства). Часто такий підхід не дає змоги
проаналізувати весь спектр проблем, які виникають у внутрішньому та зовнішньому середовищах функціонування організації. Фактично
підходи до врахування інтересів декількох економічних суб’єктів при прийнятті управлінських
рішень на підприємстві на сьогодні, розроблені
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недостатньо. Серед економічних суб’єктів, які
оточують організацію найбільш важливими для
підприємства є групи економічного впливу.
В [5] групу економічного впливу визначено як
набір економічних суб’єктів, які мають інтерес у
певних аспектах функціонування підприємства та
вплив на його діяльність з точки зору свого
статусу або можливостей. На загал, групами
економічного впливу підприємства можуть бути
власники, менеджери, працівники, споживачі,
державні органи влади, постачальники тощо.
Метою статті є формування механізмів
узгодження інтересів декількох груп економічного
впливу підприємства при прийнятті управлінських
рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження
Слід зазначити, що джерела аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень можуть
змінюватися в залежності від виду управлінського
рішення. Відповідно, буде змінюватися механізм
узгодження інтересів груп економічного впливу
при прийнятті управлінського рішення.
За першопричиною виникнення управлінського рішення виділяють [6]: синоптичні управлінські
рішення та спорадичні управлінські рішення.
Синоптичні управлінські рішення – це управлінські рішення, які приймаються на основі
тактичних та стратегічних планів організації. Для
таких управлінських рішень характерні чітка

структура та послідовність їх прийняття. Дослідження Дж. Фредріксон та Т. Мітчелл [6] показали,
що, як правило, для стабільного середовища
функціонування підприємства характерними саме
синоптичні управлінські рішення. Прийняттю
таких управлінських рішень передують попередні
процеси оцінювання, а також тактичного та
стратегічного планування діяльності підприємства. Відповідно в організаціях, в яких формалізовано процеси оцінювання та планування
діяльності, аналітична база для прийняття синоптичних управлінських рішень будується на основі
застосуванні методів, базованих на раціональному
підході. Такий підхід дозволяє забезпечити повноту та все сторонність управлінських рішень, які
згідно із дослідженнями [6] є основними критеріями раціональних управлінських рішень.
Перше означає, що управлінські рішення
приймаються з врахуванням широкого спектру
аналітичної інформації, оскільки ґрунтуються на
оцінюванні та плануванні діяльності підприємства.
Друге означає, що управлінські рішення підсилюють одні одних, оскільки спрямовані на
реалізацію стратегії та тактики організації.
Взаємозв’язок між процесом розробки аналітичної інформації з врахуванням інтересів груп
економічного впливу та прийняттям синоптичного
управлінського рішення, відображено на рис. 1.

Система розробки аналітичної інформації для
прийняття синоптичних управлінських рішень з
врахування інтересів груп економічного впливу
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тактичного плану
підприємства

Збір та
обробка
інформації

Система оцінювання
діяльності підприємства з
врахуванням інтересів груп
економічного впливу

Оцінювання
альтернатив

Виявлення
альтернатив

Системи планування
діяльності підприємства з
врхування інтересів груп
економічного впливу

Вибір
альтернативи та
прийняття
управлінського
рішення
(узаконення
управлінського
рішення)

Реалізація
управлінського
рішення

Рис. 1. Механізм узгодження інтересів груп економічного впливу при прийнятті синоптичних
управлінських рішень на підприємстві

Зокрема, з рис. 1. можна зробити висновок, що
результати відбору важливих для підприємства
груп економічного впливу можуть використовуватися в якості вхідних даних для формування
альтернатив управлінського рішення. Крім того,
інформація про важливі для підприємства групи
економічного впливу враховується при виборі

альтернативи та при реалізації управлінського
рішення.
Наприклад,
пріоритет
щодо
певної
управлінської альтернативи може бути зроблений
на основі врахування при її розробці інтересів
певної важливої для підприємства групи економічного впливу.
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Результати застосування системи оцінювання
діяльності організації (рис. 1) можуть використовуватися в якості вхідних даних для розробки
альтернатив, як для оцінювання альтернатив, а
також в якості індикаторів при виборі найкращої
альтернативи.
Плани розроблені з врахуванням інтересів груп
економічного впливу (рис. 1) є базою, яка формує
необхідність прийняття управлінських рішень.
Крім того, в рамках системи планування з врахуванням інтересів груп економічного впливу
розробляються альтернативи щодо вирішення певної управлінської проблеми. Зазначений підхід
дозволить врахувати інтереси груп економічного
впливу на всіх етапах розробки синоптичного
управлінського рішення підприємства.
Спорадичні рішення, є результатом виникнення поточних загроз і можливостей в середовищі функціонування підприємства. Згідно досліджень Дж. Фредріксон та Т. Мітчелл [6] спорадичні
управлінські рішення перш за все характерні для
динамічного середовища функціонування підприємства. Фактично спорадичні управлінські рішення можна вважати результатом виконання
загальної функції регулювання, тобто такі рішення
прийматися для виправлення недоліків в роботі
організації. Слід підкреслити, що оскільки спорадичні управлінські рішення виникають спонтанно,
Система розробки аналітичної інформації
для прийняття спародичних управлінських
рішень з врахування інтересів груп
економічного впливу
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ситуації
(проблеми)
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то процеси стратегічного та тактичного планування не є аналітичною базою при прийнятті
таких рішень. Відповідно, в більшості випадків основною проблемою при прийнятті синоптичних
управлінських рішень є досягнення раціональності
при розробці альтернатив [6; 8]. В літературному
джерелі [11] виділяють два види раціональності, а
саме інституційну раціональність, тобто таку, яка
забезпечує обґрунтоване та оптимальне вирішення
проблеми організації, а також індивідуальну
раціональність, тобто таку, яка забезпечує оптимальне вирішення проблеми з точки зору
менеджера, власника та працівника підприємства.
При прийнятті спорадичних управлінських рішень
проблеми підприємства перш за все пов’язані із
забезпеченням інституційної раціональності, а
також подоланням індивідуальної раціональності
деяких економічних суб’єктів. Останнє, зокрема
пояснюється обмеженим періодом часу для
прийняття спорадичних управлінських рішень, а
також значно вищим рівнем асиметрії інформації
через відсутність формального процесу планування, який передує такому управлінському рішенню.
Враховуючи зазначене вище, можна зробити
висновок, що врахування інтересів груп економічного впливу при прийнятті спорадичних управлінських рішень доцільно здійснювати за механізмом, який відображений на рис. 2.
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знаходитись під впливом
ситуації (проблеми), яка
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Рис. 2. Механізм узгодження інтересів груп економічного впливу при прийнятті спорадичних
управлінських рішень на підприємстві

При прийнятті спорадичних управлінських
рішень взаємозв’язки між системою розробки
аналітичної інформації та етапами прийняття
управлінського рішення мають дещо інший
характер порівняно із аналогічним механізмом для
синоптичних управлінських рішень (рис. 1 та
рис. 2). Зокрема, аналітичною базою для прийняття спорадичних управлінських рішень з врахуванням інтересів груп економічного впливу

будуть моніторинг середовища функціонування
підприємства, моніторинг груп економічного
впливу, які можуть впливати на організацію та
деякі елементи системи оцінювання діяльності
підприємства з врахуванням інтересів груп
економічного впливу. Слід підкреслити, що моніторинг середовища підприємства та груп
економічного впливу доцільно здійснювати з
врахуванням стратегії організації. Крім того,
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стратегія організації може видозмінюватись під
впливом змін в зовнішньому середовищі організації та прийнятих спорадичних управлінських
рішень.
Моніторинг середовища функціонування підприємства (рис. 2) дозволить виявити саму
проблему або можливість щодо розвитку організації та проаналізувати її особливості. Моніторинг груп економічного впливу дозволить
виявити групи інтересів, які мають змогу впливати
на ситуацію (проблему) або знаходяться під її
впливом. Деякі елементи системи оцінювання
діяльності підприємства можуть бути використані
для аналізування проблеми з врахуванням інтересів груп економічного впливу. Разом з тим,
ситуація (проблем), з якою зіткнулось підприємство, може бути пов’язана з новими групами
економічного впливу, відповідно, самої системи
оцінювання діяльності для виявлення та оцінювання альтернатив щодо вирішення проблеми
може бути недостатньо.
Згідно підходу, який наведений на рис. 2
моніторинг середовища функціонування підприємства буде джерелом інформації про саму
ситуацію, а також про потенційні альтернативи
реалізації управлінського рішення. Крім того,
реалізацію управлінського рішення доцільно здійснювати з врахуванням результатів моніторингу
середовища функціонування підприємства.
Моніторинг груп економічного впливу (рис. 2)
буде джерелом початкової інформації щодо проблеми. Крім того, результати моніторингу доцільно
врахувати при оцінюванні альтернатив та при
виборі оптимальної альтернативи.
Деякі результати оцінювання діяльності підприємства з врахуванням інтересів груп економічного впливу (рис. 2) можуть бути використані
в якості початкової інформації для прийняття
управлінського рішення, оцінювання альтернатив,
а також вибору найкращих альтернатив. Однак, як
було зазначено вище зважаючи на спонтанність
ситуації (проблеми), стосовно якої приймається
рішення, самої системи оцінювання діяльності
підприємства для оцінювання альтернатив є
недостатньо.
Зважаючи на труднощі щодо досягнення
раціональності при прийнятті спорадичних
управлінських рішень з врахуванням інтересів
груп економічного впливу, одним із завдань
менеджменту організації є забезпечення формалізації процесу прийняття таких рішень.
Як було досліджено у статті [12], на відміну від
синоптичних управлінських рішень, які є
результатом формального процесу планування в
організації, досягнення інституційної раціональності при розробці альтернатив для спорадичних управлінських рішень можна забезпечити
шляхом розробки моделі для кожної конкретної
ситуації, з якою стикається підприємство. Відповідно, розробка принципів та методу узгодження
інтересів груп економічного впливу при прийнятті
саме спорадичних управлінських рішень будуть
предметом даного дослідження.

Зазначимо, що зважаючи на широкий спектр
проблем, які можуть виникати перед підприємством, розробити одну універсальну модель, яка
дозволить формально врахувати інтереси різних
груп економічного впливу складно. Одночасно,
статистичні дані, наведені в [6] дозволяють
зробити висновок, що підприємству доцільно
прагнути формалізувати процес розробки управлінських альтернатив, оскільки методи, які
розроблені на основі формальних моделей, в
основному мають переваги порівняно із методами,
які розроблені на основі неформальних моделей.
Відповідно, нижче на основі аналізування літературних джерел [6; 13], представлені методичні
рекомендації щодо формалізації процесу розробки
альтернатив для прийняття спорадичного управлінського рішення з врахуванням інтересів груп
економічного впливу:
 аналізування ситуації на предмет можливості
моделювання. Перед початком процесу моделювання доцільно проаналізувати чи може
ситуація бути змодельована. Слід підкреслити,
що часто ситуацію неможливо змоделювати у
зв’язку із відсутністю повної інформації про
проблему [6]. В такому випадку для прийняття
управлінського рішення доцільно застосувати
інтуїцію та досвід менеджменту підприємства
або метод аналогій. Тобто, якщо подібна
ситуація виникала в минулому і дії менеджменту були успішними, то зараз доцільно
застосувати аналогічні заходи [14];
 аналізування моделей, які можуть використовуватися для формалізації ситуації. Слід
підкреслити, що при миттєвому реагуванні на
проблему спектр заходів, які можуть використовуватися для моделювання є доволі обмеженим. Наприклад, регресійні моделі застосовувати важко, оскільки вони потребують
наявності спостережень за значний проміжок
часу. В підприємства можуть бути відсутні
спостереження за необхідну кількість періодів,
що відповідно унеможливлює моделювання
ситуації та прийняття раціонального управлінського рішення. Аналізування літературних
джерел [15; 16] дозволило виділити дві групи
методів, які дозволяють моментальне (точкове)
моделювання ситуації, а саме експертні методи
та оптимізаційні моделі. Експертні методи
дозволяють врахувати досвід експертів при
аналізуванні ситуації, виявленні та оцінюванні
альтернатив. Одночасно, недоліком таких методів є можливий високий рівень суб’єктивізму при здійснені оцінювання ситуації.
Одночасно, оптимізаційні методи позбавлені
таких недоліків та перш за все спрямовані на
пошук найкращого вирішення проблеми при
обмежених ресурсах. Слід зазначити, що
оптимізаційні моделі можуть застосовуватися
до широкого кола проблем перед якими може
поставати організація, що відповідно, дещо
видозмінює їхню форму. Найпростішою
оптимізаційною моделлю є модель базована на
математичному апараті лінійного програму-
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вання. В загальному оптимізаційна модель
лінійного програмування складається з однієї
або декількох функцій мети та ряду обмежень
сформованих на основі аналізу діяльності
підприємства. Функції мети можуть відображати ті чи інші аспекти діяльності підприємства, наприклад, схильність або не
схильність до ризику, бажання захопити
значну частку ринку або максимізувати надходження фінансових ресурсів в короткостроковому періоді [17]. Максимізація або
мінімізація функцій мети здійснюється з
врахуванням обмежень на ресурси та інших
обмежуючих чинників (законодавчі обмеження, обмеження щодо попиту на продукцію,
обмеження щодо норм забруднення навколишнього середовища тощо), в тому числі і тих, які
накладаються різними групами економічного
впливу. Таким чином при наявності достатньої
інформації в даній роботі для розробки управлінських альтернатив на підприємствах
пропонується застосування моделі побудовані
на основі методів лінійного програмування;
 аналізування можливостей щодо врахування
інтересів груп економічного впливу в виділених моделях. Слід зазначити, що врахування
інтересів груп економічного впливу на підприємстві передбачає необхідність розроблення управлінських альтернатив, в яких закладений компроміс між різними соціальноекономічними суб’єктами.
Такий компроміс може бути відображеним в
оптимізаційній моделі побудованій на основі
методу лінійного програмування шляхом розроблення функцій мети, які представляють інтереси
різних груп економічного впливу. Відповідно, в
статті рекомендується застосовувати лінійні
оптимізаційні моделі з декількома функціями мети
для врахування інтересів груп економічного
впливу при прийнятті спорадичних управлінських рішень. Кожна із функцій мети такої моделі
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повинна представляти інтереси відповідної групи
економічного впливу.
Висновки
Представлені механізми узгодження інтересів
груп економічного впливу при прийнятті управлінських рішень дозволять забезпечити підвищення рівня їх збалансованості з точки зору
різних економічних суб’єктів. Такий підхід сприятиме врахуванню ширшого кола факторів внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування організації при прийнятті управлінських рішень та відповідно, сприятиме
підвищенню рівня ефективності організації.
На основі аналізування літературних джерел в
статті показано, що при прийнятті спорадичних
управлінських рішень доцільно застосовувати
оптимізаційні моделі.
Такі моделі з одного боку не потребують
великого
масиву
статистичної
інформації
(порівняно із статистичними моделями), а з
іншого за рахунок декількох функцій мети дозволяють врахувати інтереси декількох груп економічного впливу підприємства. Крім того, застосування таких моделей забезпечує високий рівень
формалізації управлінських рішень, які приймаються.
Підхід, спрямований на формалізацію спорадичних управлінських рішень, базований на
математичному апараті лінійного програмування,
дасть змогу підвищити ефективність управлінських рішень шляхом досягнення вищого рівня
їхньої збалансованості з точки зору соціальноекономічних суб’єктів, які є представниками
внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства. Подальші кроки, щодо інтегрування
інтересів груп економічного впливу в практику
управління
підприємством
можуть
бути
спрямованими
на
формування
принципів
реалізації функцій менеджменту на засадах
узгодження інтересів важливих соціальноекономічних суб’єктів.
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