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Постановка проблеми. Глобалізація ринкових процесів, яка охопила біль-
шість країн світу, підвищення рівня конкуренції як всередині країни, так і за її
межами, випереджаючий розвиток багатьох галузей промисловості та хиткий
стан економічних процесів в країні вимагають від вітчизняних промислових
підприємств пошуку нових сфер та способів використання власного потенціа-
лу. Все це передбачає проведення постійного аналізу зовнішнього та внутріш-
нього середовищ, виявлення можливостей для встановлення їх відповідності,
вибору вектору подальшого розвитку та розробки і реалізації ефективного
плану його досягнення. Окрім того, сучасні реалії доводять, що для забезпе-
чення довгострокової конкурентоспроможності підприємства повинні плану-
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вати свої дії не лише на близьку перспективу, але й розробляти та постійно
вдосконалювати стратегію розвитку, що лежить в площині стратегічного
управління підприємством. 

Аналіз останніх публікацій. Питання стратегічного управління розвитком
підприємства розглядалися в працях таких вчених, як І. Ансофф [1],
Л.В. Балабанова [2], В.В. Божкова [5], А.В. Козаченко [10], Н.В. Куденко [12],
М. Мескон [15], Г. Мінцберг [40], В.Д. Немцов [18], Дж. Пирсон [42], В.С. По-
номаренко [19], О.О. Ромахова [22], А.А. Томпсон [25], З.Є. Шершньова [29]
та ін. Однак розгляд їхніх робіт дозволив нам зробити висновок про відсут-
ність єдиного погляду на складові процесу стратегічного управління, його
зміст та етапи, а також на використання певного підходу до його реалізації. 

Таким чином, метою дослідження є аналіз та узагальнення існуючих
поглядів на елементи моделі стратегічного управління та розробка на цій
основі загального підходу до системи стратегічного управління розвитком під-
приємства.

Основні результати дослідження. Головним базисом для розуміння сутності
стратегічного управління є визначення підходу до цього процесу. Вважаємо за
доцільне більш детально зупинитись на аналізі відомих підходів до стратегіч-
ного управління підприємством. За результатами опрацювання існуючих пуб-
лікацій [2; 3; 6; 8–11; 14–17; 19–20; 23; 26; 27; 29; 32; 36; 38–41; 43–46] нами
виокремлено основні підходи, а саме: системний, процесний, функціональ-
ний, маркетинговий, вартісно-орієнтований, цільовий (підхід, що базується
на передбаченні майбутнього), організаційний, поведінковий, інтелектуаль-
ний, ресурсний, ситуаційний та підхід «мікростратегій». 

Окрім того, проведений аналіз дає змогу зробити певні висновки:
1. Підходами, що визначають загальну концепцію процесу стратегічного

управління, є системний, процесний та функціональний. Вони до певної міри
доповнюють один одного і знаходяться у взаємозв’язку. 

Так, системний підхід передбачає холістичний погляд на підприємство і
його взаємозв’язки. Згідно з цим підходом, на підприємство чинить вплив
зовнішнє середовище, під дією якого всі структурні взаємопов’язані елементи
підприємства починають функціонувати, і як наслідок, з’являються результа-
ти його діяльності. Що своєю чергою впливає на зміну його елементів та при-
зводить до змін у зовнішньому середовищі. Тобто стратегічне управління роз-
глядається у вигляді певного механізму, який призводить у дію всі підсистеми
підприємства, що працюють на єдиний результат його діяльності. 

Процесний підхід передбачає управління підприємством на основі вико-
нання ряду взаємопов’язаних дій, що включають в себе всі етапи формування
стратегії та контроль за реалізацією. 

Функціональний підхід досить схожий на процесний. Однак він розглядає
процес управління не як сукупність процесів, а як перелік функцій, необхідних
для досягнення поставленої мети. За цим підходом підприємство поділяють на
ієрархічні рівні, які знаходяться в тісному зв’язку. І кожен наступний рівень у
процесі стратегічного управління підпорядковується попередньому.

Отже, можна стверджувати, що спільним у всіх цих підходах є те, що вони
розкривають процес стратегічного управління через погляди на об’єкт управ-
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ління, а саме: системний підхід передбачає управління відкритою економіч-
ною системою, процесний – сукупністю певних процесів, а функціональний
націлений на організацію та контроль за виконанням функцій.

2. Серед розглянутих підходів можна чітко виокремити певні альтернати-
ви. Наприклад, якщо ресурсний підхід передбачає досягнення конкуренто-
спроможності через унікальність власних ресурсів та їх здатностей, то ситуа-
ційний підхід – через вміле пристосування до умов зовнішнього середовища.
Тобто, у першому випадку в якості забезпечуючої підсистеми виступає внутрі-
шнє середовище, а у другому – зовнішнє. 

Також до першої групи можна віднести такі підходи, як організаційний,
поведінковий та інтелектуальний. Всі вони розглядають в якості головної кон-
курентної переваги підприємства персонал та його здібності. На нашу думку,
ці підходи є певною еволюцією один одного. Так, організаційний підхід гово-
рить про важливість врахування людського фактору в процесі стратегічного
управління, поведінковий – про те, що саме міжособистісні стосунки людей
мають значення, а інтелектуальний – що саме знання, досвід та кваліфікація
людей є ключовим на сьогодні. У відповідності з цією гіпотезою пропонуємо
об’єднати ці всі підходи в один – інтелектуальний.

До другої ж групи можна віднести маркетинговий підхід. Він базується на
визначенні потреб споживачів, які відносяться до мікросередовища підприєм-
ства, до його зовнішнього оточення. 

Є також підхід, що передбачає врахування як зовнішнього, та внутрі-
шнього середовища однаковою мірою. Це цільовий підхід, що базується на
прогнозуванні майбутнього та встановленні шляхів досягнення намічених
довгострокових цілей. 

3. Серед розглянутих підходів є такий, що розкриває процес стратегічно-
го управління через погляд на цільову підсистему. Це вартісний підхід, згідно
з яким головною ціллю має бути збільшення капіталізації підприємства.
Зважаючи на це, всі управлінські рішення повинні базуватись на оцінці їх
впливу на загальну вартість підприємства. 

На нашу думку, альтернативою даного підходу може бути прибутко-орієн-
тований підхід. По суті, підприємство має одну головну мету – максимізацію
прибутку. І весь процес стратегічного управління повинен базуватись на цій
цільовій установці. По суті, збільшення капіталізації підприємства проводить-
ся з метою подальшого його продажу і отримання максимального прибутку.
Однак в цьому випадку кінцевим суб’єктом, що виграє від збільшення прибут-
ку, буде лише власник. А у випадку з поточним прибутком – все підприємство. 

4. Ще одним підходом, який формує новий погляд на стратегічне управ-
ління, є підхід мікростратегій. Відповідно до цього підходу, процес стратегіч-
ного управління перетворюється на процес реалізації послідовних проектів,
які знаходяться на шляху досягнення довгострокової мети. При цьому мета
може бути скорегована за результатами кожного з проектів.

Альтернативою підходу мікростратегій є традиційний плановий погляд на
процес стратегічного управління, за якого керівництвом визначається місія
підприємства та головна ціль діяльності, а потім весь процес управління
передбачає реалізацію стратегії, що дозволить досягти наміченого. 
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Отриманні висновки дозволили нам розробити власну класифікацію під-
ходів до стратегічного управління підприємством (рис. 1). 

Рис. 1. Класифікація підходів до стратегічного управління підприємством,
авторська розробка

Розглядаючи рис. 1, слід пояснити певні моменти. Вся класифікація поді-
лена на два рівні, до першого відносяться ті ознаки, за якими підходи поді-
ляються у відповідності з загальними базовими елементами системи управлін-
ня: об’єктом та цілями управління і загальною його концепцією. До другого
рівня відносяться ті підходи, що передбачають погляд на процес управління з
позицій його провайдингу. Сірими блоками на рис. 1 виокремлено ті підходи,
які нами запропоновані в якості альтернатив вже існуючим. 

Також варто зазначити, що маркетинговий та інтелектуальний підходи
виокремлені в розрізі ситуаційного та ресурсного відповідно. Це пов’язано з
тим, що маркетинговий підхід є більш деталізованим по відношенню до ситуа-
ційного, а інтелектуальний – до ресурсного. Тобто, якщо ситуаційний перед-
бачає пристосування до умов зовнішнього середовища в цілому, то маркетин-
говий – конкретизується саме на такій його складовій, як потреби цільової
аудиторії. Так само і у випадку ресурсного підходу, який акцентує на важливо-
сті саме внутрішнього потенціалу підприємства, а інтелектуальний – конкре-
тизується першочерговістю врахування людського фактору. 

Аналіз рис. 1 дозволяє також поглянути на дані підходи з позицій основ-
них складових системи управління підприємством та етапів його реалізації.
Так, розглядаючи перший рівень, можна зазначити таке:
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- підходи, що базуються на погляді на цільові настанови, більшою мірою
реалізуються в частині цільової підсистеми управління на етапі попереднього
планування;

- підходи, що передбачають вибір загальної концепції управління,
базуються на виконанні етапу реалізації та коригуванні стратегії і відносяться
до частини загальних принципів управління;

- підходи, що базуються на погляді на об’єкт управління, є тими базови-
ми, що взагалі дозволяють розглядати процес стратегічного управління через
його систему та її структурні елементи і взаємозв’язки. 

Підходи другого рівня реалізуються в частині взаємодії керуючої та керо-
ваної підсистем через забезпечуючу підсистему підприємства та передбачають
виконання аналізу і відбору стратегії управління.

Виходячи з вище переліченого, нами пропонується зосередити увагу на
визначенні основних етапів стратегічного управління. Аналіз поглядів різних
авторів [4; 7; 9; 13; 21; 24; 30; 31; 33–35; 37; 47] на виокремлення етапів управ-
ління стратегіями підприємства дозволяє зробити такі висновки:

1. Базовими етапами стратегічного управління є:
- етап визначення стратегічних орієнтирів;
- аналітичний етап;
- етап планування;
- етап реалізації;
- етап моніторингу та внесення коректив.
2. Черговість перших з зазначених у попередньому пункті етапів може

варіюватись через відсутність узгодженості думок. 
Все вище викладене дозволило розробити авторський узагальнений

погляд на процес стратегічного управління розвитком підприємства (рис. 2),
що передбачає погляд на процес управління через різні підходи. Загальна кар-
тина, подана на рис. 2, передбачає погляд на стратегічне управління розвит-
ком, базуючись на поєднанні системного, процесного та функціонального
підходів. Системний підхід представлений поглядом на підприємство як на
систему, що має керуючу, керовану, цільову, результуючу та забезпечуючу під-
системи, які керуються загальними принципами управління. Процесний під-
хід представлений основними етапами процесу стратегічного управління, а
функціональний – його головними функціями. Варто зазначити, що пред-
ставлені етапи подані графічно в площині взаємозв’язку з функціями управ-
ління. Варто зазначити, що даний погляд притаманний майже кожному під-
приємству. Адже будь-яке підприємство формує стратегічне бачення власної
діяльності через розробку системи управління, яка, своєю чергою, передбачає
виконання певних функцій на різних етапах управління. 

Також на рис. 2 показано місце інших підходів в загальній системі підпри-
ємства. Підходи другого рівня (рис. 1), як вже зазначено раніше, реалізуються
саме в забезпечуючій підсистемі та охоплюють етапи аналізу і вибору загально-
го стратегічного вектору. Є підприємства, які обирають шлях адаптації до зов-
нішнього середовища, а є такі, що навпаки – намагаються завоювати ринок,
використовуючи наявний внутрішній ресурсний потенціал. Прикладом першої
групи підприємств є вітчизняна компанія "Clickky", що спеціалізується на роз-
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робці платформи для монетизації та закупівлі мобільного трафіку. Компанія
була створена лише в 2013 р., а вже сьогодні займає 11-те місце в рейтингу ТОП-
5000 найбільш швидкозростаючих приватних компаній Європи, що щорічно
проводиться виданням «Inc». Своїм успіхом вони завдячують вдалому та вчас-
ному вибору сфери діяльності, яка на сьогодні знаходиться на етапі активного
зростання, а також вмінню адаптуватись під вимоги сучасного зовнішнього
середовища. В якості прикладу другої групи підприємств слід зазначити вітчиз-
няне аграрне підприємство «РОСТОК-ХОЛДИНГ», що спеціалізується на
вирощуванні та реалізації зернових культур, виробництві та продажі молока.
Також сюди можна віднести таке вітчизняне підприємство «Імперія-Агро», що
є офіційним дистриб’ютором всіх світових виробників посівного матеріалу та
засобів захисту рослин, а також є виробником мікродобрив власної розробки. В
цілому, більшість аграрних підприємств України, які активно розвиваються,
своїм успіхом завдячують саме ресурсному потенціалу. 

Рис. 2. «Системна карта» стратегічного управління розвитком
підприємства, авторська розробка
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Вартісний- та прибутко-орієнтований підходи реалізуються в цільовій
підсистемі на етапі попереднього планування. Вартісний підхід обирають
власники підприємств, які мають на меті завершити свою роботу в бізнесі, від-
так, тому головною їх ціллю стає вдалий продаж підприємства. Наприклад,
компанія «Ельдорадо», представлена мережею магазинів побутової техніки,
була продана безпосередньому конкуренту – «Технополіс». Зазвичай для
збільшення своєї капіталізації підприємства активно працюють над розроб-
кою та захистом інтелектуальної власності, завдяки якій вартість компанії
можна збільшити в десятки разів. Прибутко-орієнтований підхід обирають ті
комерційні підприємства, які бажають продовжити активний розвиток на зай-
нятому ринку та завойовувати інші. До таких можна віднести «АТБ-маркет»,
який за останні роки значно збільшив прибутки за рахунок відкриття нових
точок та виробництва власних торгових марок. 

Проектний та плановий підходи реалізуються через формування та вплив
загальних принципів управління на етапах реалізації і контролю. Відповідно
до світових тенденцій, саме проектний підхід до управління підприємством є
основою його успіху. Більшість європейських, американських та азіатських
компаній реалізують діяльність саме за рахунок виконання проектів, які фор-
мують їх стратегію. На жаль, в Україні цей підхід поки що не отримав широ-
кого розповсюдження. Однак є підприємства, які в силу специфіки діяльності
передбачають проектне управління. Наприклад, будівельні компанії, робота
яких безпосередньо пов’язана з виконанням проектів. Або ж інноваційно
активні підприємства, які розвиваються на основі розробки та реалізації окре-
мих інноваційних проектів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження
різних поглядів на головні елементи стратегічного управління розвитком під-
приємства дозволило отримати такі результати:

1. На основі структуризації та узагальнення поглядів науковців на існую-
чі підходи та використання правил схожості та альтернативності нами розроб-
лено класифікацію підходів до стратегічного управління розвитком підприєм-
ства, що передбачає виокремлення двох її рівнів.

2. Аналіз підходів різних авторів до виокремлення етапів стратегічного
управління дозволив встановити основні з них, притаманні більшості моде-
лей, а саме: етап визначення стратегічних орієнтирів, аналітичний етап, етап
планування та реалізації, а також етап моніторингу та внесення коректив. 

3. Розроблена класифікація та визначені етапи лягли в основу формуван-
ня авторської карти стратегічного управління розвитком підприємства, яка
передбачає погляд на підприємство та процес управління ним з різних пози-
цій – в залежності від підходів до управління.

Подальших досліджень потребує питання визначення головних інстру-
ментів стратегічного управління в залежності від етапів його реалізації та
поглядів, на яких воно базується. 
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