
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

377БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2015
www.business-inform.net

REFERENCES

Deili, H. E. “Stalyi rozvytok : vyznachennia, pryntsypy, poli-
tyky“ [Sustainable development: definition, principles and poli-
cies]. Naukovyi visnyk. «Teoretychni polozhennia ekolohizatsii ekono
miky», no. 15.6 (2005): 27-39.

Fomina, M. V. “Stalyi rozvytok v umovakh hlobalizatsii: pro-
tyrichchia ta chynnyky“ [Sustainable development in the context 
of globalization, conflict and factors]. Stalyi rozvytok ekonomiky,  
no. 7 (2011): 6-12.

Herasymchuk, Z. V., and Polishchuk, V. H. “Kontseptualni 
zasady stymuliuvannia staloho rozvytku rehionu“ [Conceptual 
Foundations of promoting sustainable development]. Ekonomika 
i rehion, no. 1 (24) (2010): 18-.

Khumarova, N. I. “Osnovni problemy ta napriamy rozvytku 
ekonomichnoi teorii z urakhuvanniam pryntsypiv staloho rozvytku“ 

[Main problems and areas of economic theory based on sustainable 
development principles]. Ekonomichnyi forum, no. 4 (2011): 56-59.

Poriadok dii «Poriadok dennyi na XXI stolittia» («Agenda 21») 
[Procedure "Agenda for the XXI century» («Agenda 21")]. Kyiv: In-
telsfera, 2000.

“Rekomendatsii po ispolzovaniiu organizatsionno-funktsion-
alnoy modeli v upravlenii predpriiatiem“ [Recommendations for 
the use of organizational and functional model in enterprise man-
agement]. http://www.iso-9001.ru/index.php3?id=516&mode=

Sokur, S., and Kovalenko, O. “Kak stroit sistemu upravleniia : 
pragmatichnyy podkhod“ [How to build a management system: a 
pragmatic approach]. Korporativnye sistemy, no. 1 (2005): 24-.

Stukalo, N. V. “Hlobalni vymiry staloho rozvytku“ [The global 
dimension of sustainable development]. Zbirnyk naukovykh prats 
LNTU. Seriia «Ekonomichna teoriia ta ekonomichna istoriia», vol. 2, 
no. 7 (28) (2010): 33.

УДК 658.5

уДОСКОНАлЕННя СТРАТЕгІчНОгО упРАвлІННя ОРгАНІЗАцІєю
© 2015 наУмЕнко м. о., мороЗова Л. в.

УДК 658.5

Науменко М. О., Морозова Л. В. Удосконалення стратегічного управління організацією
У статті проаналізовано сутність стратегічного управління організацією та розроблено заходи щодо його вдосконалення. Визначено фактори, 
що чинять вплив на систему стратегічного управління організацією. Доведено, що стратегічне управління в сучасних умовах виконує ряд важ-
ливих функцій у процесі управління підприємством (організацією). Удосконалення стратегічного підходу в управлінні значною мірою обумовлено 
необхідністю забезпечення найоптимальнішого використання наявних ресурсів для досягнення цілей функціонування підприємства. Вибір заходів 
щодо вдосконалення стратегії управління підприємством (організацією) напряму залежить від мети його існування, сфери діяльності, впливу 
зовнішніх і внутрішніх факторів і спрямований на підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах.
Ключові слова: стратегічне управління, фактори впливу, стратегія підприємства, стратегічний підхід, організація.
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У сучасних умовах невизначеності та мінливості 
соціально-економічних процесів питання сталого 
розвитку підприємства (організації) набувають 

значної актуальності. Стратегія сталого розвитку під-
приємства (організації) має враховувати вплив різних 
факторів як зовнішніх, так і внутрішніх, а ефективність 
роботи залежить саме від обґрунтованої, виваженої 
стратегії його розвитку. Оскільки підприємство є від-
критою системою, тобто такою, що активно взаємодіє 
із зовнішнім середовищем, та є чутливою до будь-яких 
змін у ньому, головним завданням стратегічного управ-
ління стає забезпечення найоптимальнішого викорис-
тання наявних ресурсів за метою досягнення цілей його 
функціонування.

Метою статті є розробка заходів щодо вдоскона-
лення стратегічного управління організацією в сучасних 
умовах.

Науковий інтерес до поняття «стратегічне управ-
ління», сутності його стратегій і процесів виник на по-
чатку 60-х років ХХ ст. Саме в цей час з’явилися праці, 
які заклали основи стратегічного управління: І. Ансофф 
«Корпоративна стратегія», К. Ендрю «Концепція корпо-
ративної стратегії», А. Чандлер «Стратегія і структура» 
та ін. [1; 3].

Дослідженням проблем стратегічного управлін-
ня займаються багато вітчизняних учених, серед яких 
можна назвати В. Гейця, Л. Довгань [6], В. Бондаренко,  
І. Брітченка, В. Пастухову [11], М. І. Пітюлича, Л. Феду-
лову, З. Шершньову [9], О. Виханського [5], Г. Кіндрат-
ську [7], А. Семенова [8], Л. Сиротина та інших.

Незважаючи на кількість і глибину досліджень цих 
учених, ще багато питань щодо вдосконалення страте-
гічного управління залишилися поза увагою.

Поняття «стратегічне управління» знаходить своє 
відображення і трактування в роботах багатьох дослід-
ників (табл. 1). 

На основі різноманітних досліджень щодо страте-
гічного управління можна зробити висновок щодо сут-
ності поняття та погодитися з визначенням Л. Довгань, 
що «стратегічне управління – це безперервний процес 
розвитку підприємства, пов’язаний з постановкою цілей 
і задач, який базується на людському капіталі та необ-
хідності врахування зовнішнього і внутрішнього серед-
овища для забезпечення конкурентних переваг» [6].

Існують різні підходи до побудови систем страте-
гічного управління підприємством. І. Ансофф обґрун-
тував такі моделі побудови стратегічного управління: 
«управління за допомогою вибору стратегічних пози-
цій», «управління ранжируванням стратегічних задач», 
«управління на основі врахування «слабких сигналів», 
«управління в умовах стратегічних несподіванок». Кож-
ній моделі відповідає свій механізм управління [2, с. 57].

Стратегічне управління, так само, як і інші сфери 
управлінської діяльності, являє собою поєднання різ-
них функцій (видів діяльності), які виокремлюються із 
загального управлінського процесу внаслідок поділу 
управлінської праці. Без узагальнення основних і визна-
чення спеціальних функцій, які має виконувати страте-
гічне управління, неможливо вести розробку сучасних 
підходів щодо розвитку суб’єктів господарювання в 

таблиця 1 

трактування стратегічного управління (менеджмент)

Автор Визначення

А. Роуз Стратегічний менеджмент – процес прийняття рішень, який об’єднує внутрішні організаційні 
можливості із загрозами і сприятливими можливостями, що надаються зовнішнім середовищем

Д. Шендел і К. Хаттен

Стратегічний менеджмент – процес визначення і встановлення зв’язку організації з її оточенням,  
який полягає в реалізації вибраних цілей і в спробах досягти бажаного стану взаємин з цим 
оточенням за допомогою розподілу ресурсів, що дозволяє ефективно і результативно діяти 
організації і її підрозділам

У. Глук і Л. Джаух Стратегічний менеджмент – це «напрям в теорії прийняття рішень, який націлений на розвиток 
ефективної стратегії (або стратегій) для сприяння досягненню корпоративних цілей»

А. Томпсон і А. Стрікленд Стратегічний менеджмент – «план управління фірмою, спрямований на зміцнення її позицій, задо-
волення споживачів і досягнення поставлених цілей»

Дж. Пірс і Р. Робертсон Стратегічний менеджмент – набір рішень і дій з формулювання і виконання стратегій, розробле-
них для того, щоб досягти цілей організації

Г. Джонсон і К. Скулз

Стратегічний менеджмент є такою послідовністю дій:  
– аналіз поточного положення організації в конкурентному середовищі;  
– вибір, який передбачає розробку і оцінку альтернатив стратегічного напряму діяльності організації;   
– процес реалізації, здійснення вибраної стратегії

О. Виханський

Стратегічне управління – це таке управління організацією, яке спирається на людський потенціал 
як на основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке ре-
гулювання і своєчасні зміни в організації, що відповідають виклику з боку оточення і дозволяють 
добиватися конкурентних переваг, що в результаті дозволяє організації виживати і досягати своєї 
мети в довгостроковій перспективі

Хиггенс (Higgens) Стратегічне управління – це процес управління з метою здійснення місії організації за допомогою 
управління взаємодією організації з її оточенням

Джерело: за даними [10].
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умовах нестабільності й невизначеності середовища 
функціонування [5].

М. Армстронг наводить перелік узагальнених ос-
новних функцій стратегічного управління, де виділяють-
ся такі функціональні напрями стратегічної роботи на 
підприємстві: здійснення всього обсягу організаційної 
діяльності, включаючи встановлення корпоративних ці-
лей і визначення меж дій; відповідальність за взаємодію 
підприємства із зовнішнім середовищем; забезпечення 
функціонування внутрішніх процесів, структур і проце-
дур, які мають сприяти виконанню підприємством по-
ставлених цілей; узгодження діяльності підприємства з 
його ресурсною базою на основі оцінки обсягів необхід-
них ресурсів чи для використання можливостей або для 
захисту від зовнішніх загроз; придбання, скорочення або 
перерозподіл ресурсів; переведення складних і динаміч-
них зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на 
підприємство, у структурований набір зрозумілих, чітко 
сформульованих повсякденних завдань [4, с. 50].

Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища 
вважається початковим процесом стратегічного 
управління, адже він забезпечує базу для визна-

чення місії та цілей та вироблення стратегії поведінки, 
що дозволяє підприємству здійснити свою місію і досяг-
ти поставлених цілей. Тому вкрай важливою при аналізі 
середовища є діагностика усіх значущих факторів, що 

впливають на систему стратегічного управління підпри-
ємства [13].

У табл. 2 наведено характеристику факторів, що 
впливають на систему стратегічного управління підпри-
ємства.

Стратегічне управління має бути спрямованим,  
у першу чергу, на підвищення адаптивності підприєм-
ства (організації). Можливість пристосуватися до будь-
яких змін, що залежить від здатності підприємства (ор-
ганізації) швидко реагувати на зміну балансу попиту та 
пропозиції, визначає ступінь його адаптивності. В умо-
вах мінливого і швидкозмінного зовнішнього середови-
ща зміна співвідношення попиту і пропозиції може бути 
пов’язаною зі зміною платоспроможного попиту, актив-
ністю конкурентів та іншими факторами. Крім того, збої 
в роботі самого підприємства (організації) призводять 
до зниження його продуктивності і, відповідно, до не-
можливості задовольнити існуючий попит. Будь-яке 
підприємство є відкритою системою, тобто взаємодіє 
із зовнішнім середовищем, тому проблеми можуть ви-
никнути у сфері матеріально-технічного постачання 
підприємства, в самому процесі виробництва, у процесі 
реалізації виробленої продукції або послуг.

Для адекватної реакції на невідповідність попи-
ту і пропозиції підприємство має володіти достатніми 
ресурсами. Отже, необхідно побудувати ланцюг поста-
вок і технологічний процес виробництва таким чином, 

таблиця 2

характеристика факторів, що впливають на систему стратегічного управління підприємства 

Фактори характеристика

Внутрішнього середовища Належать всі види ресурсів, які має підприємство; структура і культура підприємства

Зовнішнього середовища
Зовнішнє середовище традиційно поділяється на середовище безпосереднього впливу (мезосе-
редовище) – різні групи, інтереси яких зачіпає діяльність підприємства, і середовище непрямого 
впливу (макросередовище)

Економічного характеру
Економічні чинники можна розділити на фінансові та комерційні. Фінансові фактори – це  
в ос новному чинники непрямого впливу. Комерційні фактори пов’язані з підприємницькою 
діяльністю підприємства

Неекономічного  
характеру

Чинники неекономічного характеру можуть стати причиною ризикової ситуації: стихійні лиха, 
екологія, політичні рішення, робота транспорту, порушення виробничого процесу та ін.

Прогнозовані
У процесі управління підприємством менеджери роблять прогноз макроекономічної ситуації 
та змін бізнес-середовища, оцінюючи ступінь ймовірності їхнього настання, і приймають управ-
лінські рішення, виходячи з такого прогнозу

Непрогнозовані 
(випадкові)

Існування такого елемента ринкового середовища, як ризик, обумовлює можливість настання 
несприятливої або сприятливої для підприємства зміни середовища, яке не можна передбачити 
заздалегідь

Одноразової дії Однократним може бути, наприклад, вплив стихійного лиха або невиконання зобов’язань поста-
чальником, при договорі разової поставки

Постійної дії Більшість факторів середовища є постійно діючими: конкуренція, зміни попиту на товари, 
викликані зміною стадії життєвого циклу, техніко-технологічні зміни тощо

Періодичної дії Фактори зовнішнього середовища впливають через приблизно рівні проміжки часу (наприклад, 
сезонні коливання споживчого попиту)

Керовані Змінні, на які підприємство може впливати з метою мінімізації негативного ефекту від їхньої 
зміни або збільшення позитивного ефекту

Некеровані
Некеровані фактори не піддаються ніякому впливу з боку підприємства, а знизити негативний 
ефект від їхньої дії підприємство може тільки шляхом урахування їхнього впливу в стратегіях 
розвитку

Джерело: розроблено на основі [13].
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щоб продукт адаптувався до вимог споживача на пізніх 
етапах виробничого циклу. Це дозволить підприємству 
(організації) гнучкіше «перемикатися» на обслуговуван-
ня споживчих сегментів, які характеризуються незадо-
воленим попитом [12]. 

Ще одним напрямом стратегічного управління під-
приємством (організацією) виступає застосування 
стандартизованих матеріалів і деталей, уніфікація базо-
вих елементів і дизайну окремих модулів продукції, що 
сприяє підвищенню адаптивності виробничого процесу. 
Окрім цього, стійкі довгострокові відносини підпри-
ємства (організації) з постачальниками і споживачами 
дозволять укладати досить гнучкі контракти, що також 
буде працювати на користь підвищення стабільності. 

Серед напрямів стратегічного управління підпри-
ємством (організацією) для підвищення сталого 
розвитку можна виділити корпоративну культуру, 

адже згуртованість колективу, активність, бажання подо-
лати труднощі, що виникають у процесі діяльності, пошук 
інноваційних рішень та інші компоненти корпоративної 
культури значною мірою визначають ефективність, кон-
курентоспроможність та стійкість підприємства.

Процедура стратегічного управління підприєм-
ства (організації) має починатися з аналізу стійкості 
економічного становища підприємства і повинна вклю-
чати в себе такі етапи:

1) виявлення негативних факторів впливу зовніш-
нього і внутрішнього середовища на діяльність підпри-
ємства (організації);

2) визначення можливих негативних подій;
3) визначення ймовірності виникнення кожної не-

гативної події;
4) оцінка можливих наслідків реалізації негатив-

них подій [12].
Для систематизації інформації про можливі збу-

рення, прогнозування їх виникнення і наслідки, їхнє 
ранжирування, виявлення «слабких місць» підприєм-
ства (організації) можна використовувати матрицю, 
наведену на рис. 1. Вона дозволяє визначити ступінь 
стійкості підприємства по відношенню до негативних 
впливів зовнішнього середовища. Вплив середовища 
на стійкість підприємства характеризується ймовірніс-
тю виникнення тієї або іншої негативної події та інтен-
сивністю її впливу на роботу підприємства. При аналізі 
впливу факторів зовнішнього середовища на стійкість 
підприємства в координатах «ймовірність негативної 
події / інтенсивність впливу» можна виділити чотири 
можливі стани підприємства (див. рис. 1).

Відповідно до рис. 1 нестійкість максимальна, коли 
ймовірність настання негативної події висока, а наслідки 
серйозні (квадрант III). Якщо ж навпаки, наслідки по-
дій не є значущими і мають низьку ймовірність, рівень 
стійкості підприємства буде високим (квадрант I). По-
дії, що мають високу ймовірність, але незначні наслідки 
(квадрант II), входять до компетенції тактичного ме-
неджменту. Події IV квадранта, що характеризуються 
низькою ймовірністю, але серйозними наслідками для 
підприємства, вимагають стратегічного аналізу і плану-
вання заходів щодо подолання їх негативного впливу. 

При аналізі негативних подій середовища, що ма-
ють серйозні наслідки для підприємства, необхідно про-
вести класифікацію можливих ризиків, їх ранжируван-
ня, визначити найважливіші напрями дій і вжити заходи 
щодо забезпечення сталого розвитку підприємства.

ВИСНОВКИ
Отже, стратегічне управління в сучасних умовах 

виконує ряд важливих функцій у процесі управління 
підприємством (організацією). Удосконалення страте-
гічного підходу в управлінні значною мірою обумовлено 
необхідністю забезпечення найоптимальнішого вико-
ристання наявних ресурсів за метою досягнення цілей 
функціонування підприємства. Перспектива подальших 
досліджень полягає в розробці заходів щодо вдоскона-
лення стратегічного управління на підприємствах (в ор-
ганізаціях) різних галузей економіки.                  
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