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Постановка проблеми. За останні кілька років
у різних сферах господарської діяльності підприємств
відбулися радикальні зміни. Причому це характерно
не тільки для організацій в усьому світі, але, зокрема,
і для українських підприємств. Якщо раніше, засто-
совуючи успішну стратегію, вітчизняний виробник міг
відчувати себе на ринку досить спокійно протягом
тривалого проміжку часу, то в сучасних умовах для
утримання конкурентних позицій доводиться здійсню-
вати велику кількість змін і, в основному, стратегіч-
ного характеру. Ці зміни пов’язані, насамперед, з гло-
балізацією економіки, що створює одночасно незлічен-
ну кількість потенційних можливостей і загроз для дію-
чих підприємств.

Можливості, які відкриваються перед підприєм-
ствами, зумовлені вступом України до Світової органі-
зації торгівлі, міжнародною економічною інтеграцією,
приходом більш організованих, структурованих та
ефективних національних і зарубіжних бізнес-систем,
розвитком технологій. Небезпеки ж, своєю чергою,
пов’язані з жорсткою конкуренцією, масштабним про-
никненням зарубіжних товарів на українські ринки, а
також з мінливими потребами покупців.

Це приводить вже сьогодні до такої ситуації, коли
багато підприємств „переживають” тенденцію знижен-
ня прибутку і поступаються першими місцями більш
керованим, організованим та структурованим компа-
ніям, які працюють за іншими принципами, з іншою
швидкістю і якістю прийняття рішень. Для того, щоб
скористатися можливістю і уникнути небезпек, під-
приємствам доцільно акцентувати увагу на нових
принципах менеджменту, ґрунтуючись на підходах
стратегічного управління, що й зумовлює актуальність
теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми стратегічного управління є об’єктом досліджень
багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких
А. Воронкова, І. Ігнатьєва, А. Томпсон, А. Стрікленд,
І. Ансофф, Н. Гончарова, А. Федонін, Л. Федулова
[1, 2, 4, 13 – 15]. В основному дослідники розгляда-
ють стратегічне управління як образ організаційних дій
і керуючих підходів, використовуваних для досягнен-
ня організаційних завдань і цілей організації.

Для економіки України, як і для інших постра-
дянських держав, становище ускладнюється тим, що

стратегічний підхід в управлінні підприємством для неї
є новим, незвичним явищем, яке було відсутнім в умо-
вах централізованої економіки. Тому зарубіжний досвід
та інструментарій стратегічного управління потребує
суттєвої адаптації до умов зовнішнього середовища, в
якому функціонують українські підприємства.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження
сутності стратегічного підходу до управління підприєм-
ствами, вивчення його специфіки та обґрунтування до-
цільності його реалізації на вітчизняних підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Аналіз різних
підходів до вивчення сутності стратегічного управлін-
ня свідчить про неоднозначність точок зору з цього
питання. Так, деякі вчені стверджують, що стратегіч-
не управління розглядається як процес розробки і ре-
алізації стратегії організації, діяльність якої здійснюється
в зовнішньому середовищі [4, c. 10]. На думку інших
учених, стратегічне управління – це комплекс розумо-
вих, вольових і формалізованих дій, що забезпечує
визначення цілей організації і механізмів їх досягнен-
ня [2, c. 76]. З точки зору загального менеджменту
стратегічне управління можна розглядати як сукупність
специфічних процесів прийняття управлінських рішень
з приводу формування місії та визначення цілей під-
приємства, вибору стратегій його діяльності та вико-
ристання ресурсів у ринковому середовищі, які за-
безпечують реалізацію цих стратегій [13, c. 96].

На основі узагальнення теоретичних підходів до
визначення сутності „стратегічного управління” наве-
демо уточнення цієї категорії. Так, під стратегічним
управлінням слід розуміти таке управління, яке спи-
рається на людський потенціал як основу організації,
орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів,
гнучко реагує і проводить своєчасні зміни в органі-
зації, що відповідають виклику з боку оточення і до-
зволяють домагатися конкурентних переваг, що в су-
купності дає можливість організації виживати в дов-
гостроковій перспективі, досягаючи при цьому своїх
цілей.

Аналіз теорії і практики менеджменту [3, с. 12 –
13; 9, с. 179 – 181] дозволяє виділити ряд принципів,
які обумовлюють необхідність нового, більш сучас-
ного погляду на управління компаніями і лежать в ос-
нові стратегічного управління. До таких принципів
можна зарахувати:
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1) принцип перспективності: орієнтація на довго-
строкову перспективу. Наслідки прийнятих стратегіч-
них рішень відіграють визначальну роль у розвитку
організації протягом тривалого періоду. При цьому
стратегічні помилки дуже складно виправити опера-
тивними методами;

2) принцип комплексності: всебічний аналіз та
облік інформації, що дозволяє своєчасно реагувати
на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища;

3) принцип урахування змін: зміни постійні, вони
тягнуть за собою потребу в управлінні та стратегічно-
му баченні розвитку компанії;

4) принцип циклічності та цілісності: всі компанії
розвиваються у відповідності з теорією життєвого цик-
лу, на кожному етапі якого виявляються певні труд-
нощі або тимчасові проблеми, які вимагають відповід-
них управлінських рішень стратегічного характеру, що
забезпечують безперервність змін, зберігаючи єдність
і цілісність;

5) принцип синергічності: облік взаємодії еле-
ментів системи (виробництва, обігу, управління, пе-
рерозподілу інвестиційних потоків), спільний ефект від
якої дозволяє досягти кращого результату в цілому по
структурі за рахунок координації розподілу спільних
дій в усіх взаємопов’язаних процесах;

6) принцип урахування людського фактора: го-
ловною цінністю компанії має бути людина і її здат-
ності генерувати результат та ідеї.

Важке економічне та фінансове становище знач-
ної частини промислових підприємств в Україні, не-
обхідність структурних змін у народному господарстві
і завоювання конкурентних позицій на внутрішньому і
зовнішньому ринках роблять необхідною розробку стра-
тегічного плану розвитку, заснованого на багатоварі-
антних прогнозах макроекономічної ситуації та облік
слабких і сильних сторін діяльності підприємства.

Доцільність застосування стратегічного управлін-
ня на промислових підприємствах України зумовлена
низкою факторів [2, c. 79 – 80]:

1) для ринкової економіки характерна значна част-
ка невизначеності майбутнього, пов’язана зі значними
ризиками. Стратегічне управління дозволяє вищим
менеджерам прогнозувати проблеми, розрахувати
можливі ризики і за рахунок якісного прогнозу ситу-
ації на ринку отримувати стійкі високі доходи;

2) оскільки стратегічне управління ґрунтується на
різних елементах планування, то для його ефективності
розробляється стратегічний план розвитку підприємства,
який дозволяє оцінювати альтернативні рішення, що
виникають, з точки зору єдиної мети. Така оцінка не-
обхідна, оскільки деякі альтернативні рішення можуть
відвести підприємство убік від наміченої мети;

3) стратегічне управління дозволяє відповісти на
фундаментальні питання:

— який вид діяльності підприємства забезпечить
максимально можливу ефективність усіх факторів
виробництва;

— який контингент споживачів;
— якого роду товари підприємство може вироб-

ляти краще, ніж конкуренти;
— яка конкурентоспроможність підприємства;
4) стратегічне управління сприяє ефективному

фінансовому контролю, поставляючи необхідні дані для
прийняття правильних адміністративних рішень;

5) стратегічне управління особливо необхідне під
час вибору варіантів капіталовкладень, коли розроб-
лені довгострокові цілі розвитку підприємства повинні
стати останньою частиною  прийняття рішення.

Реалізація стратегічного управління передбачає
певну алгоритмічність [14]. Особливу увагу приділе-
но аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища,
формуванню бюджетів, портфельному аналізу, що пе-
редбачає всебічне комплексне дослідження із за-
стосуванням широкого діапазону інструментів стра-
тегічного управління. Використання стратегічного
інструментарію в управлінні компанією вимагає знач-
них фінансових витрат і специфічних навичок експертів,
застосування підходу стратегічного управління мож-
ливо тільки в рамках інтегрованих бізнес структур,
що й підтверджується практикою великих вітчизня-
них підприємств [5, 12, 16].

Враховуючи динамічність зовнішнього середови-
ща, жорсткі умови конкуренції, а також необхідність
державної підтримки, до 2012 р. в Україні планується
реалізувати проект національна стратегія „Підприєм-
ство 2020” [7]. Розробка зазначеного проекту покли-
кана відобразити стратегічне бачення України в
2020-му році. З метою створення національної моделі
співпраці бізнесу і суспільства, компанії намагатиму-
ться брати до уваги соціальні та екологічні питання у
своїх бізнес-стратегіях. Також уряд пропонує узагаль-
нити досвід стратегічного управління найбільш успіш-
них компаній України. Це зможе допомогти вивести
країну на конкурентоспроможний рівень. Сьогодні
бізнес розвивається більш успішно, він більш інте-
грований, ніж держава України. Своїми знаннями, до-
свідом і активним співробітництвом з суспільством
компанії зможуть сприяти високому рівню розвитку
країни.

Досить багато українських компаній вже увійш-
ли до робочої групи проекту. Чільна роль віддається
компаніям „Метінвест” і ДТЕК, оскільки вони є парт-
нерами стратегічного проекту „Підприємство-2020”.

Розглянемо більш детально специфіку реалізації
стратегії управління в кожній з вищезгаданих україн-
ських компаній.

Стратегічне бачення компанії „Метінвест” транс-
формується в три ключові стратегічні цілі й ряд завдань [6]:
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1) забезпеченням стійкої конкурентної переваги
у виробництві стали:

— вихід на один рівень ефективності з провідни-
ми світовими виробниками сталі. Компанія здійснює
цільові інвестиції в сучасні металургійні технології і
послідовні операційні поліпшення, які є наріжним ка-
менем нашої стратегії, поряд з оновленням наявної бази
активів і підвищенням якості власних сировинних
ресурсів для виплавки сталі;

— зміцнення самозабезпечення сировинними ре-
сурсами. Метінвест прагне збільшувати і диверсифіку-
вати власну сировинну базу високоякісного коксівного
вугілля і реалізовувати ефективні стратегії постачання
іншими ключовими сировинними матеріалами, працю-
ючи над підвищенням ефективності логістики від поста-
вок сировинних матеріалів до відвантаження готової про-
дукції, зокрема залізничну і морську логістику;

— розширення потужності виробництва сталі для
максимізації доданої вартості залізорудної сировини.
Метінвест прагне до подальшого зростання в металургій-
ному секторі за допомогою посилення конкурентної
позиції по залізорудній сировині, за рахунок органічно-
го зростання, будівництва нових потужностей або вико-
ристання можливостей з придбання діючих підприємств;

— створення і підтримка культури безперервних
поліпшень. Компанія прагне до досягнення світового
рівня ефективності на всіх рівнях організації. Це зав-
дання передбачає фундаментальний розвиток культу-
ри організації в напрямку впровадження культури без-
перервних поліпшень, заснованої на філософії береж-
ливого виробництва;

2) зміцнення позиції на стратегічних ринках:
— збільшення обсягів продажів готової стале-

вої продукції, нарощування виробництва готового
прокату для досягнення більшої диверсифікації про-
дажу і гнучкості виробництва, впровадження цілісної
продуктової стратегії для реалізації ринкового потен-
ціалу продукції;

— збільшення обсягів продажу готової метало-
продукції на внутрішньому та регіональному ринках.
Стратегічна позиція Метінвесту унікальна для реалі-
зації можливостей, пропонованих зростанням внутріш-
нього і регіонального ринку сталі. Компанія продов-
жує зміцнювати свої позиції на цих ринках, залуча-
ючи в цю діяльність створення нових сегментів для
сталевої продукції з високою доданою вартістю і по-
дальше розширення своєї мережі дистрибуції;

— завоювання позицій пріоритетного постачаль-
ника сталі для головних клієнтів з метою підтримки
довгострокових відносин. Ця мета передбачає не тільки
розвиток виробництва, продажу і ціноутворення, а й
інвестування значних коштів у навчання та розвиток
персоналу, бізнес-процесів і підходів до створення
стратегічної цінності для клієнтів.

 3) досягнення рівня кращих практик у веденні
бізнесу:

— упровадження передових практик управління
компанією і досягнення результатів. Досягнення страте-
гічних цілей компанії та її стратегія, заснована на забез-
печенні довгострокової стійкості бізнесу, вимагає струк-
турних організаційних перетворень. Метінвест продов-
жує впровадження найкращих практик управління, за-
снованих на єдиному баченні, цінностях, культурі та ефек-
тивному впровадженні змін в рамках всієї компанії.

Розглянемо особливості стратегічного бачення
української енергетичної компанії ДТЕК, яка в березні
2010 р. почала розробку довгострокової стратегії ДТЕК
„20 +” у кілька етапів [5]:

1) залучення до аналізу та досліджень більше
100 співробітників;

2) формування довгострокового бачення розвит-
ку ДТЕК;

3) розробка з 2011 р. деталізованої стратегії ком-
панії до 2030 р. Консультаційну підтримку надає ком-
панія McKinsey.

ДТЕК розглядає проекти будівництва нових енер-
гоблоків, розвитку вуглевидобутку та модернізації існу-
ючих ТЕС, залучення інвестицій у видобуток власних
вуглеводнів і максимальне використання відновлю-
ваних джерел енергії. Загальний обсяг капіталовкла-
день, який планує здійснити ДТЕК у перспективі до
2030 р., оцінюється до 20 млрд доларів [5].

Компанія визначила шість стратегічних векторів
свого розвитку на найближчі 20 років:

1) енергетика – розвиток теплової генерації з влас-
ним паливозабезпеченням та участь в проектах з по-
новлюваних джерел енергії і гідрогенерації;

2) суспільство – модернізація економіки, розви-
ток регіонів, захист екології;

3) люди – інвестування в розвиток персоналу;
4) ефективність – виробництва, інвестицій і управ-

ління;
5) Україна „плюс” – вихід на ринки Центральної

та Східної Європи, країн СНД шляхом трейдингу та
придбання компаній;

6) клієнти – збут електроенергії та допоміжних
послуг усім категоріям споживачів, розвиток роздріб-
ного бренду ДТЕК.

Слід зазначити, що ефективність реалізації стра-
тегічного управління на вітчизняних підприємствах
безпосередньо залежить від дотримання правил побу-
дови та формування стратегії.

Висновки. Таким чином, в умовах загострення
конкуренції та посилення нестабільності економіки стра-
тегічне управління на вітчизняних підприємствах повин-
но ґрунтуватися на: 1) модернізації нявного виробничого
потенціалу підприємства на основі використання наяв-
них можливостей внутрішнього і зовнішнього середо-
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вища; 2) упровадженні інноваційних досягнень у вироб-
ничо-технологічну базу підприємства; 3) використанні
внутрішнього потенціалу підприємства; 4) використанні
галузевих можливостей; 5) сприянні модернізації вироб-
ничого потенціалу підприємства галузевими ресурсами;
6) розробці та реалізації програм підтримки впровадження
інноваційних досягнень в господарському комплексі;
7) використанні національних можливостей господар-
ським комплексом; 8) розробці та реалізації державних
програм підтримки розвитку підприємства; 9) розробці
та реалізації програм освоєння світових інноваційних
досягнень на базі підприємства.
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Дорофєєва Г. А., Павлій А. С. Стратегічний
підхід в управлінні підприємством в умовах еко-
номіки України

У статті обґрунтовано доцільність використання
стратегічного підходу в управлінні підприємством.
Виділені принципи реалізації стратегічного управлін-
ня. Визначені основні напрями щодо підвищення ефек-
тивності діяльності вітчизняних підприємств.
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Дорофеева А. А., Павлий А. С. Стратегичес-
кий подход в управлении предприятием в усло-
виях экономики Украины

В статье обоснована целесообразность исполь-
зования стратегического подхода в управлении пред-
приятием.  Выделены принципы реализации стратеги-
ческого управления. Определены основные направ-
ления для повышеняя эффективности деятельности
отечественных предприятий.
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Dorofieieva G. A., Pavliy A. S. Strategic approach
to carriage of an enterprise under the conditions of
Ukraine’s economy

Usage practicality of strategic approach to carriage
of an enterprise is substantiated in the article. Realization
principles of strategic management are emphasized.
Primary areas for efficiency upgrading of domestic
enterprises are defined.
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