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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ  

 

На сучасному етапі розвитку стратегічне управління має стати основою і 

одночасно інструментом ефективного довгострокового розвитку підприємства 

будь-якої галузі для вирішення перспективних економічних завдань і 

досягнення соціально-економічної результативності. Особливу роль у 

посиленні значущості стратегічного управління відіграють постійні зміни 

внутрішнього та зовнішнього середовища, поведінки конкурентів. У науковій і 

методичній літературі представлена велика кількість варіантів визначень 

стратегічного управління, що акцентують увагу на тих або інших аспектах 

цього складного управлінського процесу. 

Українські підприємства здійснюють свою діяльність в умовах жорсткої 

конкуренції. Нестабільність економічної кон’юнктури, підвищення вимог 

споживачів до продукції, що виробляється, в значній мірі ускладнюють процес 

визначення стратегічних перспектив. Суть стратегічного управління полягає у 

формуванні і реалізації стратегії розвитку організації на основі безперервного 

контролю і оцінки змін, що відбуваються, в її діяльності з метою підтримки 

здібності до виживання і ефективного функціонування в умовах нестабільного 

зовнішнього середовища. В стратегічному управлінні виділяють наступні пʼять 

функцій: планування стратегії; організація виконання стратегічних планів;  

координація дій з реалізації стратегічних завдань; мотивація на досягнення 

стратегічних результатів;  контроль за процесом виконання стратегії.  

До основних інструментів стратегічного управління слід віднести 

стратегічний аналіз, стратегічне планування, організацію вибору і реалізації 

стратегії, стратегічний контроль. Кожен з вищезгаданих інструментів 

стратегічного управління має складну структуру і зміст. Будучи відносно 
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самостійними, всі перераховані інструменти знаходяться в тісному 

взаємозвʼязку і взаємозалежності.  

Проведений аналіз ряду методів і інструментів, які рекомендуються до 

вживання в ринковій економіці, показує, що багато хто з них має досить 

обмежений характер використання, а їх вживання без врахування цих обмежень 

може привести до здобуття спотвореної інформації і відповідно – ухваленню 

помилкових управлінських рішень. Методи і інструменти стратегічного 

управління можна умовно класифікувати залежно від їх вживання на різних 

етапах стратегічного управління: 

 при аналізі середовища підприємства – swot-аналіз, конкурентний 

аналіз, функціонально-вартісний аналіз, бенчмаркетинг та інші;  

 при визначенні місії і цілей підприємства – мозковий штурм, дерево 

цілей, бізнесінжиніринг та ін.;  

 при виборі стратегії – матриці БКГ, МакКинси, метод життєвого циклу 

товару, портфельний аналіз та ін.;  

 при розробці стратегії – моделі І. Ансоффа, Г. Стейнера, методи SADT, 

Idef3, DFD, ARIS, сценарне планування; 

 при реалізації стратегії – система збалансованих показників, структура 

розбиття робіт та ін.; 

 при оцінці ефективності реалізованої стратегії - внутрішній аудит, 

стратегічний аудит та ін.  

В даний час інструментарій стратегічного управління, в основному, 

характеризується функціональною спрямованістю і розроблений з метою 

оптимізації виконання функцій окремих підрозділів, що входять в ієрархічну 

структуру підприємства. В умовах глобальної економіці стратегічне управління 

стає більш актуальним для українських підприємств машинобудування. Має 

місце жорстка конкуренцію, як між собою, так і з іноземними корпораціями. 

Тому стратегічне управління забезпечує основу для ухвалення всіх 

управлінських рішень, орієнтує на вироблення стратегічних планів, їх оцінку і 

спонукає виробників використовувати сучасні інструменти управління.  


