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Текст лекції
5.1. Сутність контролю
Під контролем розуміють процес встановлення відповідності фактично
одержаних результатів діючим стандартам або запланованим показникам.
Функція контролю поряд з функціями планування, організації і мотивації є
невід’ємною складовою частиною процесу управління. Кожна організація,

безумовно, повинна мати здібності вчасно фіксувати свої помилки і
виправляти їх до того, як вони нашкодять досягненню цілей організації.
Процес контролю складається з вимірювання фактично досягнутих
результатів, співставлення їх з показниками планів або стандартів і
проведення відповідного коректування у тому випадку, коли фактичні
результати суттєво відрізняються від прийнятих планів або встановлених
стандартів. Функція контролю логічно замикає послідовність управлінських
дій і створює в процесі управління зворотний зв’язок, що забезпечує високу
якість менеджменту. Об’єктами контролю в організаціях, підприємствах,
фірмах є технологія, інформація, трудові, матеріальні, фінансові ресурси.
5.2. Види контролю
З обхвату об’єктів виділяють види контролю:
– суцільний – здійснюється контроль всіх об’єктів;
– вибірковий – здійснюється на основі контролю вибірок, які
проводяться за відповідною схемою або через відповідні періоди часу з
загальної маси об’єктів.
За етапами виконання виділяють види контролю: 1) попередній; 2)
поточний; 3) заключний.
Попередній контроль здійснюється до фактичного початку робіт. В
ході попереднього контролю з метою недопущення у виробничий процес
неякісних ресурсів (браковані сировина, матеріали, обладнання;
некваліфікований персонал та ін.) проводиться суцільний контроль трудових,
матеріальних і фінансових ресурсів.
В ході попереднього контролю трудових ресурсів здійснюється аналіз
професійних якостей робітників для відповідних посад і робіт. При цьому
перевіряються: стан здоров’я, рівень освіти, стаж і досвід роботи, сімейний
стан та ін. На основі тестування і співбесід можуть вивчатися риси характеру,
потреби, психічні якості претендентів. У багатьох організаціях попередній
контроль трудових ресурсів продовжується і вході навчання перед допуском
до виконання службових обов’язків. .
Для створення високоякісної продукції і послуг організація встановлює
обов’язковий попередній контроль матеріальних ресурсів (сировини,
матеріалів, обладнання, палива, інструментів та ін.), що надходять у
виробничий процес. Контроль здійснюється на основі перевірок
відповідності матеріальних ресурсів вимогам діючих стандартів.
У ході попереднього контролю фінансових ресурсів організації
встановлюється відповідність наявності і руху фінансових ресурсів
прийнятому фінансовому плану.
Поточний контроль здійснюється безпосередньо у ході проведення
робіт. З обхвату об’єктів він є вибірковим – висновки про якість об’єктів, що
контролюються, роблять на основі контролю якості вибірок із загальної маси
контрольних об’єктів (роботи, що виконуються; продукція, що
виготовляється у цехах; матеріальні, трудові, фінансові ресурси, що
використовуються у виробничому процесі та ін).
Заключний контроль виконується по закінченню роботи. З обхвату
об’єктів він є суцільним. Основна увага приділяється контролю кількості і
якості товарної продукції і послуг, фінансових результатів діяльності
організації.
5.3. Процес контролю

Процес контролю включає три етапи:
1) вимірювання контрольних результатів;
2) оцінка результатів;
3) прийняття рішення.
Вимірювання контрольних результатів – найбільш складний етап
процесу контролю. Висока вартість вимірювань впливає на економічну
доцільність проведення контрольних операцій. Саме за цією причиною
поточний контроль є вибірковим. В сучасних умовах етап виконується з
використанням автоматизованих і комп’ютерних систем.
На етапі оцінки результатів здійснюється:
– визначення масштабу допустимих відхилень;
– встановлення рівня відповідності даних вимірювань показникам
планів і стандартів;
– передача інформації менеджерам відповідних рівнів для прийняття
управлінських рішень.
Визначення масштабу допустимих відхилень – питання кардинально
важливе. Керівництво вищого рівня управління встановлює масштаб
допустимих відхилень, у межах якого відхилення одержаних результатів від
намічених не повинно бути загрозливим для організації. Якщо прийняти
занадто великий масштаб, то можна не замітити кризового наростання
управлінських проблем для організації. Але якщо масштаб занадто
маленький, то організація буде реагувати на дуже незначні відхилення, що
викличе значні витрати ресурсів. Така система контролю може
дезорганізувати або повністю паралізувати роботу організації і буде скоріше
перешкоджати, ніж сприяти досягненню цілей організації.
Встановлення рівня відповідності даних вимірювань показникам планів
і стандартів може проводитись аналітиками або автоматично з
використанням комп’ютерних систем і програм. Результати висновків
аналітиків і програм зводяться до видачі відповідних рекомендацій
менеджерам.
Передача інформації менеджерам грає важливу роль у забезпеченні
ефективності контролю. Подібна інформація повинна бути точною,
надходити своєчасно і доводитися до відома відповідальних за відповідну
ланку управління менеджерів у вигляді, який дозволяє приймати необхідні
рішення і дії.
Передача інформації у деяких організаціях може визвати значні
труднощі. У той час, як частина даних збирається і обробляється ЕОМ,
більша частина інформації збирається і обробляється людиною. Присутність
людини у цьому ланцюгу визначає можливість перекручення інформації, що
може відбитися на якості управлінських рішень.
На етапі прийняття рішення менеджер повинен вибрати одну з трьох
ліній поведінки:
– нічого не здійснювати;
– усунути відхилення;
– переглядати план або стандарт.
Нічого не здійснювати
Якщо встановлені цілі досягаються, і організація діє у відповідності з
встановленими планами, стандартами, процес управління в організації
здійснюється найкращім чином і додаткових управлінських дій починати не
треба.
Усунути відхилення
В силу складних взаємозв’язків і змін внутрішніх і зовнішніх факторів
організації фактичні результати її діяльності можуть мати відхилення від

планів і стандартів. Система контролю, яка не дозволяє усунути значні
відхилення до того, як вони викличуть крупні проблеми, не має сенсу.
Коректування управлінських дій повинно концентруватись на усуненні
дійсної причини відхилення. Спочатку, ніж вибирати напрямок дій,
необхідно детально проаналізувати вплив факторів управління на одержане
відхилення. Менеджер повинен переконатися, що дії з коректування
управління допоможуть вирішити труднощі і не створять додаткових.
Перегляд планів, стандартів
Достатньо рідко, але все ж виникає ситуація, коли необхідно
коректувати плани, стандарти. Буває це у випадках, коли плани, стандарти
розробляються при гострому дефіциті ресурсів, поспішно і відрізняються
низькою якістю і нереальністю.

