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Залуцька Х. Я. Стратегічна піраміда як основа бізнес-коригування досягнення цільових орієнтирів управління 
диверсифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівних підприємств

Результатом ефективного управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівного підприємства є отримання максимально-
го синергійного ефекту від оптимально-результативної взаємодії необхідних перспективних бізнес-одиниць між собою. Основою забезпечення 
ефективного нарощення синергійного ефекту взаємодії бізнес-одиниць машинобудівного підприємства є оптимально обрані стратегії їх роз-
витку на всіх рівнях управління. Взаємозв’язок стратегій усіх рівнів управління утворює певну стратегічну піраміду, яка відображає ієрархічну 
підпорядкованість стратегій цих рівнів. Відповідно метою статті є обґрунтування теоретико-методичного підходу до моделювання альтер-
нативних комбінованих сценаріїв стратегічного розвитку машинобудівного підприємства на основі стратегічної піраміди. Для досягнення мети 
дослідження у статті застосовано методи: аналізу і синтезу; морфологічного аналізу; логічного узагальнення та порівняння; формалізації. 
Запропоновано уніфіковану технологію побудови стратегічної піраміди диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства, враховуючи 
сутність і особливості використання стратегічної піраміди, вимоги середовища функціонування сучасних підприємств (неотехнологічні умови 
відтворення) та умови застосування диверсифікаційно-інтеграційного розвитку цих підприємств. Уточнено сутність стратегій кожного рівня 
стратегічної піраміди диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства. За наведеною технологією сформовано архітектоніку страте-
гічної піраміди, яка забезпечує вибір із альтернативних комбінованих сценаріїв диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства опти-
мально-результативний синергійний стратегічний набір раціонального досягнення поставлених цілей.
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Zalutska K. Ya. The Strategic Pyramid as a Basis for the Business-Adjustment of Achieving the Target Points in the Management  
of the Diversification-Integration Development of Machine-Building Enterprises

The result of an efficient management of the diversification-integration development of the machine-building enterprise is getting the maximum synergistic 
effect from the optimum-effective interaction of the necessary perspective business units among themselves. The basis of ensuring an effective grow-up of the 
synergistic effect of the interaction of business units of the machine-building enterprise are optimally selected strategies for their development at all levels of 
management. The relationship of strategies of all levels of management forms a strategic pyramid, which reflects the hierarchical subordination of the strate-
gies of these levels. Accordingly, the purpose of the article is substantiation of a theoretical-methodical approach to modeling of alternative combined scenarios 
for strategic development of a machine-building enterprise on the basis of strategic pyramid. To achieve the purpose of the research, the article applies the 
following methods: analysis and synthesis; morphological analysis; logical generalization and comparison; formalization. A unified technology for constructing 
the strategic pyramid of the diversification-integration development of the enterprise is proposed, taking into account the essence and peculiarities of using 
the strategic pyramid, requirements of the environment for operation of modern enterprises (neo-technological conditions of reproduction) and conditions for 
applying the diversification-integration development of these enterprises. The essence of strategies of each level of strategic pyramid of the diversification-in-
tegration development of enterprise is closer defined. According to the mentioned technology, architectonics of the strategic pyramid is formed, which provides 
a choice of alternative combined scenarios of the diversification-integration development of the enterprise as the optimally-effective synergistic strategic set of 
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Діяльність сучасного машинобудівного підпри-
ємства, яке використовує диверсифікаційно-
інтеграційний напрямок розвитку, спрямо-

вана на ефективну взаємодію необхідних бізнес-оди-

ниць між собою з метою максимального досягнення 
поставлених цілей конкретно певної бізнес-одиниці 
(в основному стратегічної одиниці бізнесу) та підпри-
ємства загалом за допомогою створення синергійного 
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ефекту від цієї взаємодії. Ефективне досягнення по-
ставлених цілей можливе за рахунок вірно обраних і 
раціонально реалізованих результативно пов’язаних 
стратегій (шляхів досягнення поставлених цілей) на 
всіх рівнях управління машинобудівним підприєм-
ством. Однак установлення взаємозв’язків між стра-
тегіями підприємства, яке використовує диверсифі-
каційно-інтеграційний напрямок розвитку, є усклад-
неним значною кількістю стратегічних альтернатив на 
кожному рівні для певної бізнес-одиниці, її напрямків 
діяльності та функціональних служб, взаємозв’язки 
між якими необхідно спрямувати на максимальне 
отримання синергійного ефекту, оптимально-резуль-
тативно об’єднавши їх. Це вимагає побудови страте-
гічної піраміди, яка дозволить шляхом ранжування та 
підпорядкованості взаємопов’язаних стратегій, необ-
хідних для досягнення цілей на всіх рівнях управління 
машинобудівним підприємством, сформувати альтер-
нативні комбіновані сценарії розвитку його бізнес-
одиниць та обрати оптимально-результативний си-
нергійний стратегічний набір, реалізація якого забез-
печить максимальне досягнення синергійного ефекту. 

У науковій літературі досить широко описано 
питання сутності стратегічної піраміди [2; 4; 
11]; окреслено особливості простої та склад-

ної стратегічної піраміди [12]; охарактеризовано 
види стратегій, які доцільно розглядати на кожному 
її рівні [9; 10], уточнено зміст стратегій кожного рівня 
[5]; запропоновано підходи до формування стратегії 
машинобудівного підприємства [3; 7; 8]; обґрунтова-
но види стратегій, які доцільно розробляти для його 
ефективного функціонування [1; 6]. 

Однак поза увагою науковців залишається кон-
кретизація процесу формування стратегічної пірамі-
ди машинобудівного підприємства для ефективної 
побудови оптимально-результативних сценаріїв його 
диверсифікаційно-інтеграційного розвитку в умовах 
неотехнологічного відтворення.

Мета статті полягає в розробці науково-прак-
тичного підходу до формування стратегічної пірамі-
ди як основи бізнес-коригування досягнення цільо-
вих орієнтирів управління диверсифікаційно-інте-
граційним розвитком машинобудівних підприємств.

Дослідження виконано із застосуванням мето-
дів: 
 аналізу і синтезу – для систематизації та гру-

пування складових уніфікованої технології 
побудови стратегічної піраміди; 

 морфологічного аналізу – для уточнення сут-
ності та змісту стратегій різних рівнів; 

 логічного узагальнення та порівняння – при 
формуванні стратегічної піраміди машинобу-
дівного підприємства; 

 формалізації – для обґрунтування елементів 
стратегічної піраміди машинобудівного під-
приємства. 

Стратегічна піраміда відображає ранжування 
та підпорядкованість взаємопов’язаних стра-
тегій різних рівнів управління підприємством, 

що разом становлять загальну стратегію його пове-
дінки. Тобто, стратегічна піраміда відображає мож-
ливі шляхи досягнення певних цілей різних струк-
турних одиниць підприємства, враховуючи вплив 
зовнішнього та внутрішнього середовища. Відповід-
но передумовою формування стратегічної піраміди 
є побудова піраміди (дерева) цілей конкретних біз-
нес-одиниць для досягнення яких і розробляються 
певні стратегії. Причому побудова піраміди (дерева) 
цілей являє собою декомпозицію основної мети (ге-
неральної цілі) підприємства, визначеної на основі 
аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, на 
підцілі відповідних рівнів, досягнення яких забезпе-
чить бажаний рівень і напрямок розвитку підприєм-
ства – формування цілей відбувається згори до низу. 
Отже, склад стратегій стратегічної піраміди визначає 
комплекс взаємопов’язаних стратегічних цілей, які в 
певний момент часу необхідно досягнути. 

Формування стратегії для ефективнішого до-
сягнення поставлених цілей доцільно здійснювати 
«знизу вгору», формуючи, тим самим, стійку основу 
та підтримку оптимальної реалізації стратегій вищих 
рівнів шляхом раціонального розподілу наявного ре-
сурсного забезпечення (матеріального, фінансового, 
людського тощо) та, за необхідності, результативного 
його залучення. 

Крім цього, формування основи стратегічної пі-
раміди згідно з підходом «знизу вгору» відбуватиметь-
ся із залученням працівників, які потім безпосередньо 
і реалізовуватимуть обрані стратегії, що сприятиме 
оперативнішому прийняттю відповідних рішень. 

Процес формування цілей і шляхів їх досягнен-
ня на кожному рівні управління повинен відбуватися 
та контролюватися певною відповідальною особою, 
що забезпечить ефективне його здійснення.

Уніфіковану технологію побудови стратегічної 
піраміди диверсифікаційно-інтеграційного розвитку 
підприємства зображено на рис. 1.

У науковій літературі запропоновано просту та 
складну стратегічну піраміди [12]. 

Просту класичну стратегічну піраміду можна 
розробляти для підприємств зі стратегічною структу-
рою, коли всі бізнес-одиниці функціонують на однако-
вих умовах, а рівень забезпечення і впливу бізнес-оди-
ниць на загальний розвиток підприємства залежить 
від конкретного рівня привабливості (вагомості) цієї 
одиниці бізнесу, визначеної за певними критеріями.

Для підприємств із простою, комбінованою та 
стратегічно орієнтованою структурою або для під-
приємств зі стратегічною структурою, які прагнуть 
до її змін, об’єднавшись з певними стейкхолдерами 
(які ввійдуть в стратегічну структуру підприємства 
як підтримувальна або забезпечувальна бізнес-оди-
ниця), варто формувати складну стратегічну піраміду, 
що, відповідно до її особливостей, передбачає форму-
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Ієрархія функціоналу менеджменту підприємства в рамках реалізації стратегії певного рівня
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Рис. 1. Уніфікована технологія побудови стратегічної піраміди диверсифікаційно-інтеграційного  
розвитку підприємства

вання на бізнес рівні піраміди у піраміді. Це зумовле-
но тим, що діяльність підтримувальних і забезпечу-
вальних бізнес-одиниць, які мають сформовану стра-
тегічну піраміду, призначена для підтримання та за-
безпечення діяльності стратегічних одиниць бізнесу, 
спрямованої на досягнення загальної мети існування 
підприємства, що формує свою піраміду стратегій.

Для диверсифікаційно-інтеграційного розвитку 
доцільно формувати складну стратегічну піраміду, 
оскільки саме завдяки оптимально-результативні-
шим взаємозв’язкам стратегій на бізнес-рівні, за ра-
хунок наявності на цьому рівні піраміди в піраміді, 
між стратегіями підтримувальних, забезпечувальних 
бізнес-одиниць та стратегічних одиниць бізнесу (за-
гальні стратегії підтримувальних і забезпечувальних 
бізнес-одиниць підтримуються бізнес-стратегіями 
відповідних напрямків діяльності цих бізнес-оди-
ниць і спрямовуються на підсилення стратегії стра-
тегічної одиниці бізнесу цього ж рівня) підприємство 
отримує можливість сформувати стратегію корпора-

тивного рівня, спрямовану на максимальне отриман-
ня синергійного ефекту. 

Отже, на корпоративному рівні складної стра-
тегічної піраміди розробляється стратегія, 
що поєднує особливості стратегій, які для 

простої стратегічної піраміди формуються і на біз-
нес-, і на корпоративному рівнях, тобто стратегії 
різного призначення. Крім цього, стратегія диверси-
фікаційно-інтеграційного розвитку повинна будува-
тися шляхом інтеграції особливостей стратегій, які 
забезпечують диверсифікаційний та інтеграційний 
розвиток підприємства, тобто включає стратегії різ-
ної векторності розвитку. Тому на корпоративному 
рівні стратегічної піраміди диверсифікаційно-інте-
граційного розвитку підприємства необхідно розро-
бляти гібридну стратегію, яка представляє загальний 
напрям диверсифікаційно-інтеграційного розвитку 
підприємства, враховуючи різновекторність і різне 
призначення стратегій бізнес-рівня.
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На бізнес-рівні формуються загальні стратегії 
для певних бізнес-одиниць, які визначаються та під-
тримуються результатами реалізації бізнес-стратегій 
конкретних напрямків цих самих бізнес-одиниць. 

Кількість стратегічних (СБО), підтримуваль-
них (ПБО) і забезпечувальних (ЗБО) бізнес-одиниць 
підприємства залежить від певної класифікаційної 
ознаки, за якою підприємство розділяють на бізнес-
одиниці, а кількість напрямків кожної бізнес-одиниці 
(від А до N) – особливостей діяльності цього підпри-
ємства, що виділяються в межах певної бізнес-оди-
ниці відповідно: спільної категорії споживачів; одна-
кового призначення продукції; одної технології виго-
товлення продукції. Причому при формуванні бізнес-
одиниць необхідно враховувати загальні вимоги до їх 
структури та розміру.

Відповідно до наведених рекомендацій форму-
вання стратегічної піраміди диверсифікацій-
но-інтеграційного розвитку сучасних підпри-

ємств сутність стратегій кожного із рівнів пропону-
ємо трактувати таким чином: 
 функціональні стратегії – це комплекс дій у 

межах певного підрозділу конкретної сфери 
(напрямку) бізнесу, необхідних для ефектив-
ного виконання стратегічних заходів досяг-
нення цілей цього напрямку та визначення 
вектора руху загальних стратегій відповідних 
бізнес-одиниць;

 бізнес-стратегії певного напрямку – це су-
купність стратегічних заходів, спрямованих 
на оптимально-результативне досягнення ці-
лей в одній конкретній сфері (напрямку) біз-
несу відповідно до ресурсного забезпечення, 
визначеного ефективною реалізацією функці-
ональних стратегій;

 загальні стратегії бізнес-одиниць – це стра-
тегії, які визначають шляхи досягнення за-
гальних цілей бізнес-одиниць у межах окрес-
лених результатами реалізації бізнес-стратегії 
напрямків цих бізнес-одиниць, вектор руху та 
способи розвитку стратегічних одиниць біз-
несу (конкретну роль, розміри, способи роз-
поділу ресурсів кожної бізнес-одиниці (ПБО 
і ЗБО) для підтримання ефективної реалізації 
напряму розвитку стратегічних одиниць біз-
несу);

 гібридна стратегія – це стратегія диверси-
фікаційно-інтеграційного розвитку підпри-
ємства, яку розробляють на корпоративному 
рівні управління та яка визначає загальний 
напрям діяльності підприємства, відображе-
ний у стратегіях його стратегічних одиниць 
бізнесу (СОБ).

Диверсифікаційно-інтеграційний розвиток є 
особливо актуальним для підприємств, які у своїй 
діяльності виконують роботи повного виробничого 

циклу (від зародження ідеї до її втілення та реаліза-
ції). Це пов’язано із тим, що можливість самостійного 
виконання робіт повного виробничого циклу дозво-
лить оптимізувати витрати по ланцюгу формування 
вартості, покращити якість продукції, результативні-
ше використати інновації. Виділення бізнес-одиниць 
при цьому сприятиме кращому зосередженню уваги 
на певному напрямку діяльності, що обумовлює їх 
ефективніше здійснення. До таких підприємств на-
лежать машинобудівні підприємства, ефективність 
діяльності яких залежить від вірно та вчасно впрова-
джених інновацій, раціонального покращення якості 
продукції, оптимального процесу її виробництва, ре-
зультативної реалізації, ефективного післяпродажно-
го обслуговування тощо.

Для машинобудівних підприємств стратегічна 
піраміда відповідно уніфікованої технології побудови 
наведено на рис. 2.

Особливістю даної піраміди є необхідність 
урахування реінжинірингу бізнес-процесів, 
що є ключовим фактором розвитку маши-

нобудівних підприємств. Тобто, основою ефективної 
діяльності машинобудівних підприємств є реінжині-
ринг бізнес-процесів, ефективне управління якими 
дозволить раціонально реалізувати обрані стратегії, 
забезпечивши тим самим оптимальне досягнення по-
ставлених цілей і результативне отримання певного 
додаткового ефекту, що при вмілому використанні 
може стати довгостроковою конкурентною перева-
гою підприємства.

Функціональні стратегії кожного напрямку від-
повідної бізнес-одиниці представлені певним функці-
ональним стратегічним набором (виробнича, марке-
тингова, інноваційна, фінансова стратегії), ефективна 
реалізація яких вимагає їх комплексної взаємодії, 
оскільки, наприклад, реалізація виробничої страте-
гії «орієнтація на максимальне задоволення попиту» 
вимагає реалізації маркетингової стратегії «широко-
го проникнення», яка полягає в застосуванні актив-
них маркетингових заходів збуту продукції з метою 
швидшого проникнення на ринок і завоювання його 
найбільшої частки, та захисної інноваційної стратегії, 
яка дозволить з мінімальним ризиком удосконалити 
наявну продукцію чи оновити техніку і технологію 
для її виробництва з метою забезпечення максималь-
ного задоволення існуючих (періодично виникаючих 
і змінюваних) потреб споживачів.

На бізнес-рівні основної стратегічної піраміди 
формується ще одна піраміда стратегій, яка склада-
ється із бізнес-стратегій певних напрямків підтриму-
вальних і забезпечувальних бізнес-одиниць, направ-
лених на досягнення їх загальної стратегії та загаль-
ної стратегії стратегічної одиниці бізнесу.

Крім цього, стратегії стратегічної одиниці бізне-
су підкріплені загальними стратегіями підтримуваль-
них і забезпечувальних бізнес-одиниць становлять 
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Формування альтернативних комбінованих  сценаріїв диверсифікаційно-інтеграційного розвитку машинобудівного підприємства-

Загальна стратегія
забезпечувальної

бізнес-одиниці

Набір 
функціональних 
стратегій ЗБОN

 Рис. 2. Стратегічна піраміда як основа бізнес-коригування досягнення цільових орієнтирів управління 
диверсифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівних підприємств
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основу гібридної стратегії диверсифікаційно-інте-
граційного розвитку, яка являє собою комбінаторну 
стратегію стратегічної одиниці бізнесу, підсилену за-
гальними стратегіями підтримувальних і забезпечу-
вальних бізнес-одиниць.

Результати, отримані машинобудівним під-
приємством від реалізації обраних стратегій різних 
рівнів у стратегічній піраміді, приведуть до певних 
змін у потребах і вимогах споживачів до аналогічної 
продукції конкурентів, що, відповідно, приведе до 
виникнення нових способів, методів і технологій до-
сягнення цих потреб і зумовить зміни у виробничих 
процесах підприємства (їх удосконалення, розширен-
ня, оновлення тощо). Це, своєю чергою, запустить ме-
ханізм неотехнологічного відтворення.

Розроблення стратегічної піраміди дозволить 
машинобудівному підприємству, сформувавши опти-
мально-результативні комбіновані сценарії розвитку, 
обрати ефективні шляхи досягнення поставлених 
цілей, що забезпечить результативність диверсифіка-
ційно-інтеграційного розвитку підприємства в стра-
тегічний перспективі.

ВИСНОВКИ
Запропоновано науково-практичний підхід до 

побудови складної стратегічної піраміди по уніфіко-
ваній технології як основи бізнес-коригування до-
сягнення цільових орієнтирів управління диверсифі-
каційно-інтеграційним розвитком машинобудівних 
підприємств, що дозволяє сформувати синергійний 
стратегічний набір, який забезпечує максимальну ре-
алізацію поставлених цілей, враховуючи умови нео-
технологічного відтворення, та є основою для моде-
лювання альтернативних комбінованих сценаріїв.    
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П’ятницька Г. Т., Шевчун М. Б. Логістичні процеси в торгівлі: систематизація наукових поглядів  
та оцінювання впливу на управління підприємствами

Метою статті є розвиток наукових підходів до оцінювання впливу логістичних процесів на управління підприємствами торгівлі. Для досягнення 
мети були застосовані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Встановлено, що на малих підприємствах торгівлі України немає окре-
мих відділів, які б прямо займалися забезпеченням якості логістичних процесів. Тоді як на великих і середніх підприємствах торгівлі та в різного 
роду торговельних об’єднаннях і мережах логістичним процесам сьогодні приділяється особлива увага. З’ясовано, що підприємства торгівлі мо-
жуть співпрацювати з підприємствами-партнерами, які надають різного роду спеціалізовані логістичні послуги, або шляхом об’єднання в межах 
єдиної компанії (корпорації) та генерування таким чином синергетичного ефекту, або шляхом побудови взаємодії на засадах аутсорсингу. Прове-
дена систематизація наукових поглядів на логістичні процеси в торгівлі та специфіку управління ними дозволила об’єднати їх у сім груп даних. За 
результатами опитування керівників і менеджерів підприємств торгівлі побудовано матрицю ідентифікації сили впливу індикаторів управління 
логістичними процесами на показники результативності загального управління підприємством. Зроблено висновок, що запропонований науковий 
підхід до оцінювання впливу логістичних процесів на управління підприємствами торгівлі дозволить удосконалити управління якістю їх логістич-
них процесів. Виявлено, що на зростання доходів та задоволення покупців підприємств торгівлі найбільше впливає якість логістики, а на їх при-
бутковість – ефективність витрат на виконання логістичних процесів. Констатовано, що отримані результати можуть бути використані для 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків забезпечення результативного управління якістю логістичних процесів на підприємствах торгівлі.
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Piatnytska G. T., Shevchun M. B. The Logistic Processes in Trade: Systematizing Scientific Views and Assessing the Impact on Enterprise Management
The article is aimed at developing scientific approaches to assessing the impact of logistic processes on the management of trade enterprises. To achieve 
the goal, general scientific and special research methods were applied. It is determined that there are no separate departments at small trade enterprises of 
Ukraine that would directly deal with the quality of logistic processes. Whereas in both large and medium-sized trade enterprises and in various kinds of trade 
associations and networks today special attention is paid to logistic processes. It is found that trade enterprises can cooperate with partner enterprises that 
provide various specialized logistic services, either by combining within a single company (corporation) and generating in this way synergistic effect, or by build-
ing interaction on the basis of outsourcing. The carried out systematization of scientific views on logistic processes in trade and the specifics of their manage-


