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ГОСПОДАРСТВА 

У статті розглянуто дефініції поняття «стратегічне управління», визначено основні підходи до його розуміння закордонними та 

вітчизняними науковцями. Це, разом із дослідженням специфіки діяльності підприємств ресторанного господарства, дозволило 

запропонувати авторське визначення поняття «стратегічне управління підприємством ресторанного господарства». 
Ключові слова: стратегічне управління, підхід, ресторанне господарство, підприємство. 

 

Вступ. В умовах мінливості внутрішнього та 

зовнішнього середовища постає необхідність 

орієнтації підприємства на стратегічне управління. 

Стратегічне управління для багатьох українських 

підприємств є новим, незвичним, але таким, що 

набирає силу, явищем. Необхідність в ньому 

проявляється як у процесі переходу від планової до 

ринкової економіки, так і  в складних та нестабільних 

умовах розвитку світової економіки. Важливість 

стратегічного управління обумовлюється також тим, 

що підприємство може вчасно не відреагувати на 

зміни зовнішнього середовища, у зв'язку з чим зростає 

частота появи несподіваних, непередбачуваних для 

підприємства труднощів. Стратегічне управління 

покликане розширити горизонти передбачення, 

створити можливості своєчасної реакції підприємства 

на зміни зовнішнього середовища на ринках товарів, 

послуг і технологій, в науково-технічній, соціальній і 

політичній сферах. 

Аналіз останніх досліджень та літератури. 
Питанням стратегічного управління діяльності та 

розвитку підприємств та їх сфер присвячено праці 

багатьох закордонних та вітчизняних науковців: 

Р. Акоффа, І. Ансоффа, Б. Карлофа, В. Гейця, 

Д. Глейделя, Г. Джонсона, П. Друкера, Г. Мінцберга, 

А. Роува, А. Томпсона, Дж. Стігліца, К. Хаттена, 

Й. Шумпетера, І. Бланка, В. Василенка, 

О. Віханського, В. Нємцова та ін. Питання 

проблематики організації ефективної роботи 

підприємств ресторанного господарства висвітлено у 

працях: Дж. Уокера, Дж. Пейн-Пелеціо, М. Зейс, 

В. Антонової, Т. Кутаєвої, І. Лісицького, 

Т. П’ятницької, Л. Яцуна та ін. Разом з тим до 

останнього часу багато проблем стратегічного 

управління в галузі не достатньо досліджені, а наявні 

публікації зводяться в основному до приватних 

рекомендацій. 

Метою статті є визначення основних підходів до 

сутності поняття «стратегічне управління 

підприємством» і обґрунтування змісту стратегічного 

управління підприємствами ресторанного 

господарства. 

Результати дослідження. Термін «стратегічне 

управління» був введений у лексикон науковців та 

бізнесменів наприкінці 60-70-х років ХХ століття, 

коли відбулось зміщення центру уваги менеджерів із 

внутрішнього середовища підприємства на його 

зовнішнє оточення для забезпечення своєчасної та 

адекватної реакції на зміни, що постійно відбуваються 

в ньому. 

Поняття стратегічного управління трактується 

науковцями по-різному. В узагальненому вигляді 

стратегічне управління розглядається як пошук, 

ідентифікація та реалізація довгострокових 

конкурентних переваг фірми. Стосовно до дій 

комерційного підприємства стратегічне управління 

являє собою розробку і реалізацію дій, що ведуть до 

довгострокового перевищенню рівня результативності 

діяльності підприємства над рівнем конкурентів. 

Західні фахівці мають різні погляди на сутність і 

природу стратегічного управління. Так, відомий 

дослідник у даній сфері Ансофф І. [1] стверджує, що 

діяльність зі стратегічного управління пов'язана з 

постановкою цілей і завдань та з підтриманням низки 

взаємовідносин між підприємством та його 

оточенням, які дозволяють йому добиватися своїх 

цілей, відповідають його внутрішнім можливостям і 

дозволяють залишатися сприйнятливою для зовнішніх 

вимог. Інший вчений, Карлоф Б. [2], під стратегічним 

управлінням розуміє процес розробки стратегій і 

управління підприємством для успішної її реалізації. 

На його думку, стратегічне управління здійснюється в 

контексті місії підприємства, і його фундаментальна 

задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв'язок 

місії з основними цілями підприємства в умовах 

мінливого зовнішнього середовища.  

Роув А. розглядає стратегічний менеджмент як 

«процесом прийняття рішень, який об'єднує внутрішні 

організаційні ресурси зі сприятливими можливостями, 

що надаються зовнішнім середовищем» [3]. Подібним 

чином визначають стратегічний менеджмент 

Д Глейдель і К. Хаттен, розглядаючи його як процес 

визначення і встановлення зв'язку організації з її 

оточенням, що складається в реалізації обраних цілей 

і бажаного стану взаємин з цим оточенням за 

допомогою розподілу ресурсів, що дозволяє 

організації і її підрозділам діяти ефективно і 

результативно [4].  

Томпсон А. і Стрікленд Р. на перше місце у 

концепції стратегічного менеджменту ставлять план 

управління фірмою, спрямований на зміцнення її 

позицій, задоволення потреб та послідовне досягнення 

цілей [5]. Джонсон Г. і Склуз К. зводять стратегічне 

управління до аналізу поточного становища фірми в 

конкурентному середовищі; розробці, оцінці та 

вибору альтернатив; реалізації обраної стратегії [4]. 
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Вітчизняні дослідники також не дійшли згоди до 

розуміння даного поняття. Згідно з трактуваннями 

Василенко В. і Ткаченко Т. [6, с. 16], стратегічне 

управління являє собою «багатоплановий, формально-

поведінковий управлінський процес, який допомагає 

формулювати та виконувати ефективні стратегії, що 

сприяють балансуванню відносин між організацією, 

включаючи її окремі частини, та зовнішнім 

середовищем, а також досягненню встановлених 

цілей». Нємцов В. і Довгань Л. [7, c. 43-45] 

розглядають його як «процес, за допомогою якого 

менеджери здійснюють довгострокове керівництво 

організацією, визначають специфічні цілі діяльності, 

розробляють стратегії для досягнення цих цілей, 

враховуючи всі релевантні (найсуттєвіші) зовнішні та 

внутрішні умови, а також забезпечують виконання 

розроблених відповідних планів, які постійно 

розвиваються і змінюються». Кунах Ю.В. визначає 

стратегічне управління як процес прийняття 

управлінських рішень, заснований на розробці і 

реалізації стратегічних документів [8]. 

Віханський О.С. [9] трактує дане поняття з 

позиції досягнення конкурентних переваг, а саме як 

таке управління організацією, яке спирається на 

людський потенціал як її основу, орієнтує виробничу 

діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке 

регулювання і своєчасні зміни в організації, що 

відповідають виклику з боку оточення і дозволяють 

домогтися конкурентних переваг, що в сукупності дає 

можливість організації виживати в довгостроковій 

перспективі, досягаючи при цьому своєї цілі. 

На думку Шеховцевої Л.С., стратегічне 

управління являє собою діяльність з розробці місії, 

найважливіших цілей організації та способів їх 

досягнення, що забезпечують її розвиток в 

нестабільній зовнішньому середовищі шляхом зміни і 

самої організації, і її зовнішнього середовища [10].  

Таким чином, всі наведені визначення зводяться 

до одного з чотирьох підходів, або, здебільшого, їх 

комбінації: на основі аналізу оточення [3; 4]; цільовий 

[5 – 7; 9]; діяльнісний [1; 10]; процесний [1; 2; 6 – 8]. 

У цілому, перший підхід акцентує увагу на 

параметрах організаційного оточення та тісно 

пов'язаний з методами стратегічного планування. 

Другий підхід ґрунтується на визначенні 

довгострокових цілей підприємства та шляхів їх 

досягнення, що охоплює найбільш важливі риси 

стратегічного менеджменту. Діяльнісний підхід 

акцентує увагу на послідовності дій для здійснення 

стратегічного управління і тому об'єднує два 

попередніх. Процесний підхід заснований на 

розумінні управління як певного процесу або 

послідовності етапів (кроків), необхідних до 

виконання. 

Не зважаючи на наявність загальних підходів до 

управління різними підприємствами, слід вказати на 

певні відмінності в даному процесі, які пов’язані 

здебільшого з галузевою специфікою. 

Справа в тому, що підприємства ресторанного 

господарства є учасниками одночасно двох галузей 

народного господарства – харчової промисловості і 

торгівлі. Іншими словами їх господарська діяльність 

зводиться до поєднання сфери виробництва і 

переходить у сферу обігу та споживання [11]. У 

процесі виробництва в ресторанному господарстві 

створюється новий продукт, що має вартість, відмінну 

від вартості продуктів, використаних в якості вихідної 

сировини. Як результат, вироблена продукція 

надходить в реалізацію з новими споживчими 

властивостями і додатковою вартістю. Реалізуючи 

свою продукцію, ресторанне господарство бере участь 

в процесі здійснення товарообмінних операцій. Отже, 

ресторанне господарство випускає продукцію і надає 

послуги, які мають свої відмінні риси, що обумовлено 

виконанням трьох взаємопов'язаних функцій: 

виробництво кулінарної продукції, реалізація 

кулінарної продукції та покупних товарів і організація 

споживання.  

Проведене дослідження дозволяє виділити 

особливості діяльності в ресторанному господарстві, 

обумовлені виконанням специфічних функцій, які 

визначають специфіку стратегічного управління 

підприємств ресторанного господарства: висока 

залежність результатів діяльності від кон’юнктури та 

ємності споживчого ринку, контингенту споживачів за 

купівельною спроможністю, купівельними 

перевагами, демографічними параметрами; продукція, 

що випускається, має обмежені терміни зберігання і 

реалізації; процес виробництва базується на 

приготуванні кулінарної продукції невеликими 

партіями і не носить серійний характер [12]; 

асортимент продукції, що випускається, є розмаїтим, 

взаємозамінним, неповторюваним у часі [12]; попит 

на продукцію та послуги ресторанного господарства 

коливається в часі та за сезоном, унаслідок чого має 

місце нерівномірне використання торгового залу 

протягом дня, тижня; виробництво продукції і 

організація її споживання об’єднані в часі і просторі 

[12]; основні фонди характеризуються незначною 

часткою торгових приміщень і великим обсягом 

складських, виробничих та інших груп приміщень; 

необхідність широкого застосування ручної праці. 

З урахуванням наведеного вище, пропонується 

авторське визначення поняття «стратегічне 

управління підприємством ресторанного 

господарства» - це діяльність, пов'язана з досягненням 

цілей і задач підприємства щодо виробництва і 

реалізації продукції і послуг для задоволення 

ринкових потреб, а також його спроможність 

своєчасно реагувати на зміни у внутрішньому і 

зовнішньому середовищі, що дає можливість 

отримати конкурентні переваги в довгостроковій 

перспективі. Дане визначення розглядає підприємство 

ресторанного господарства з позиції системного 

підходу як відкриту систему, що характеризується 

певними взаємозв'язками і взаємозалежностями, з 

одного боку, між її внутрішніми елементами, а з 

іншого між самим підприємством та системами 

зовнішнього середовища. 

Висновки. На основі аналізу наукової 

економічної літератури виокремлено основні підходу 

до розуміння поняття «стратегічне управління» та 
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запропоноване авторське бачення поняття 

«стратегічне управління підприємством ресторанного 

господарства». Подальша робота в даному напрямку 

пов’язана з розробкою теоретичних і методичних 

засад формування стратегії розвитку вітчизняних 

підприємств ресторанного господарства. 
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