УДК 330.3:622.12
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
С. О. Фаізова, асистент, Національна металургійна академія України,
sveta_mail@ua.fm
Методолгогія
становить

дослідження.

збалансований

Методологічну

підхід.

Відповідно

до

основу
нього

дослідження

у

дослідженні

застосовувались методи наукового узагальнення та систематизації, експертної
оцінки та аналізу ієрархій, економіко-статистичні та економіко-математичні
методи.

Як

результат

дослідження

розроблено

методичний

підхід

та

сформовано математичну модель системи мотивації працівників відділу
підприємства на основі збалансованої системи показників, виконано практичне
застосування теоретичних положень розробленої моделі.
Результати.

Обґрунтовано

доцільність

впровадження

комітету

зі

стратегічних питань, метою якого є забезпечення стратегічної відповідальності
працівників підприємства. Визначено поняття «стратегічна відповідальність» як
сукупність довгострокових зобов’язань, що стоять перед працівниками
підприємства

стосовно

сприяння

розвитку

бізнесу

шляхом

реалізації

відповідних заходів, спрямованих на досягнення стратегічних цілей, які
відображені у стратегічних картах у визначений термін з мінімальними
витратами ресурсів. Визначено функції та основні завдання комітету зі
стратегічних питань, об’єкти та суб’єкти управління. Удосконалено методичний
підхід до визначення додаткової складової зарплати робітників підприємства,
який ґрунтується на результатах аналізу ієрархій та дозволяє об’єктивно
визначити відсоток премії, враховуючи не тільки вагу стратегічних завдань,але
й рівень особистого внеску кожного працівника.
Новизна.

Дістав

подальшого

розвитку

теоретичний

підхід

щодо

формування організаційної структури комітету зі стратегічних питань як
суб’єкту стратегічного управління. Обґрунтована доцільність функціонування
комітету із стратегічних питань на підприємстві. Розроблено методичний підхід
до визначення премій робітникам функціональних підрозділів підприємства з
урахуванням ваги завдань та особистого внеску співробітників.
Практична значущість. Визначення організаційної структури, мети, функцій
та завдань комітету

зі стратегічних питань забезпечить впровадження

збалансованої системи показників у практику підприємств. Використання
математичної моделі системи мотивації працівників відділу підприємства
дозволить створити ефективну систему контролю та мотивації працівників,
підвищити якість прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: стратегія, комітет із стратегічних питань на підприємстві,
метод аналізу ієрархій, мотивація, премія, стратегічна карта.
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