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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з головних передумов функціонування

та розвитку підприємств машинобудування в сучасній
Україні є їх постійна адаптація до мінливого зовнішнь-
ого середовища, а особливо до умов економічної та су-
спільно-політичної нестабільності. При цьому діяльність
підприємств відбувається за умов відсутності ефектив-
ної законодавчої бази. За таких умов пильної уваги за-
слуговує процес стратегічного управління підприємства-
ми та людськими ресурсами. Саме стратегічне управлі-
ння дає можливість передбачити несподівані і неперед-
бачувані труднощі та виробити адекватні рішення існу-
ючих проблем, своєчасно реагувати на зміни як внутрі-
шнього, так і зовнішнього оточення на всіх існуючих
ринках.
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У статті відображено погляди вчених минулого та сьогодення на трактування сутності поняття "стра-
тегічне управління". Розглянуто існуючі підходи до визначення терміну "стратегічне управління". Виз-
начено основні переваги та недоліки, провідні ідеї, практичне значення існуючих підходів та можливості
їх використання в сучасних умов. Зазначено, що найбільш популярним серед вчених є системний та про-
цесний підхід до стратегічного управління. Здійснено критичний огляд трактування поняття "стратегіч-
не управління". Запропоновано додати до існуючих класифікацій три нових підходи — концептуальний
або синтетичний, прогнозний, узагальнюючий. Рекомендовано до представників концептуального підходу
віднести тих, хто під стратегічним управлінням вважають реалізацію концепції, що дає можливість вста-
новлювати цілі розвитку. Пропонується до представників прогнозного підходу віднести тих представ-
ників, які важливою складовою стратегічного управління вважали процес визначення перспектив роз-
витку в майбутньому. Запропоновано до представників узагальнюючого підходу віднести науковців, котрі
під стратегічним управлінням розуміють досить широке поняття та поєднують точки зору всіх існуючих
підходів. Надано власне визначення стратегічного управління на підприємствах машинобудування, яке
включає всі аспекти управління та більш точно відображає особливості цього процесу.

The article reflects the views of scientists past and present on the interpretation of essence of the concept of
"strategic management". Review existing approaches to the definition term of "strategic management". Identified
the main advantages and disadvantages, leading ideas, the practical value of existing approaches and their
possible use in modern conditions. Noted that the most popular among scientists is systemic and process approach
to strategic management. The critical review of the interpretation of the term "strategic management". Proposed
to add to the existing classifications, three new approaches — conceptual or synthetic, forecast, synthesis.
Recommend to representatives conceptual approach include those, who under the strategic management consider
implementation concepts, which makes it possible to set development goals. It is proposed to representatives of
the forecast approach include those members, who are an important part of strategic management thought process
of determining the prospects for future development. Invited representatives synthesis approach include
scientists, who understand the strategic management at a fairly broad term and combined across of all existing
approaches. Given its own definition of strategic management in the mechanical engineering companies, which
includes all aspects of management and to more accurately reflect the features of this process.

Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, сучасні підходи до визначення сутності стратегічно-
го управління, концептуальний, прогнозний, узагальнюючий підходи.
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Використання стратегічного управління дає мож-
ливість вирішити існуючі на підприємствах машинобу-
дування проблеми щодо підвищення рівня кваліфікації
працівників, переоснащення застарілого обладнання,
підвищення рівня економічної безпеки, ефективності
управління оборотними коштами, зменшити ризики не-
платежів та виконання договірних зобов'язань.

На сьогодні стратегічне управління динамічно роз-
вивається та є специфічним для кожного підприємства.
Отже, перед підприємствами машинобудування Украї-
ни постало завдання розробки ефективної системи стра-
тегічного управління для вирішення всіх існуючих про-
блем. Однак розроблені принципи не мають досконалої
системи оцінки та забезпечення стратегічного уп-
равління, не враховують методологічну та теоретичну
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базу, що підтверджує актуальність дослідження обра-
ної теми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні існує чимало досліджень щодо визна-

чення поняття стратегічне управління. Значний внесок
у розвиток стратегічного управління зробили наступні
вчені: Ансофф І. [4], Пірс Д., Шендел, Хаттен, Хіггінс,
Деніссон Г., Друкер П. [13]. Серед вітчизняних дослід-
ників, які приділили увагу вивченні даної проблемати-
ки, можна назвати наступних: Гусєва Ю. М. [2], Віхансь-
кий О.С. [12], Герасимова Н.М. [20], Хашиєва Л.В. [21],
Юхименко В. В. [22], Колесов О.С. [23] та багато ін.
Проте, не зважаючи на вагомий внесок вчених, ще досі
немає єдиного підходу до визначення терміну "страте-
гічне управління", а існуючі підходи не враховують
всіх аспектів діяльності підприємств машинобудуван-
ня, що перешкоджає ефективному процесу управлін-
ня.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою є дослідження та узагальнення існуючих

підходів, як в зарубіжній так і у вітчизняній літературі,
до визначення поняття стратегічне управління на
підприємствах, розгляд існуючих точок зору на дану
проблематику, аналіз переваг та недоліків застосовува-
них підходів та розробка авторського підходу до ви-
значення поняття стратегічне управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Термін стратегічне управління пройшов певну ево-
люцію розвитку. Починаючи від давнини і до сучасності
наукові погляди вчених постійно змінювалися, мали як
переваги так і недоліки. Вперше термін стратегічне уп-
равління був введений у використання в 50—60 рр. XX
ст. Спочатку стратегічне управління використовувало-
ся для позначення різниці між поточним управлінням
на рівні виробництва та вищим рівнем управління — ке-
рівництвом. До засновників стратегічного управління
належать: Ансофф І., Чендлер А., Селзнік Ф., Друкер П.
Трохи пізніше в 70—80 рр. ХХ ст. відбувся розподіл між
поточним і стратегічним управлінням та головною ме-
тою було розроблення стратегій, втілення їх в життя та
моделювання різних ситуацій.

Тому з цього часу виникла потреба у довгостро-
ковому плануванні та почалися тривалі дослідження
стратегічного управління, які здійснювалися у різних
країнах провідними вченими та мали своє практичне
застосування. На сьогоднішній день існує не велика
кількість підходів до визначення стратегічного управ-
ління, хоча це поняття трактується багатьма вчени-
ми. На нашу думку, всі існуючі визначення стратегіч-
ного управління, які трактувалися різними вченими
можна сформулювати на основі таких підходів: стра-
тегічне управління розглядається як діяльність, сис-
темний, процесний, функціональний, ситуаційний, по-

Таблиця 1. Сучасні підходи до визначення сутності стратегічного управління

№ 

п/п 
Автор, джерело Підхід Провідна ідея підходу 

1. Ансофф І. [4], Люкшинов А. Н. [5],  

Вінокуров В. А. [6], Вергілес Є. В. [7] 

Стратегічне 

управління 

розглядається як 
діяльність 

Діяльність спрямована на визначення цілей, завдань, 

місії організації, їх практичне виконання, налагодження 

взаємин між керівниками та підлеглими з урахуванням 
постійних змін внутрішнього та зовнішнього 

середовища 

2. Пірс Д., Робінсон Р., Пітерс Т., Уотермен Р., 

Віссема Х., Шершньова З. Є.,  

Оборська С. В. [8] 

Системний Стратегічне управління розглядається як сукупність 

різних видів діяльності та складових елементів, складна 

система управління всіма процесами в організації на 

основі відношень і взаємозв’язків між ними та з 

врахуванням дії всіх факторів 

3. Шендел, Хаттен, Хіггінс Д., Мінцберг Г., 

Мізюк Б. М. [9], Нємцов В. Д., Довгань Л. Є., 
Лемб Р., Гетьман О. М.,  

Могилевська О. Ю. [10], Шеховцева Л. С., 
Василенко В. О., Ткаченко Т. І.,  

Большунова А. І. [11] 

Процесний Розкриває сутність стратегічного управління як єдиний 

процес або сукупність безперервних дій, які 
відбуваються в середині організації і сприяють 

досягненню основної мети 

4. Чендлер А., Нег Р., Хембрік Д., Чен М., 

Віханський О. С. [12] 

Функціональний Стратегічне управління розглядається як сукупність 

видів діяльності, спрямованих на досягнення 

конкретних, завчасно визначених результатів [6]  

5. Деніссон Г., Друкер П. [13],  

Пономаренко В. С. [14] 

Ситуаційний Сукупність параметрів і методів управління, котрі 

використовуються відповідно до ситуації та певних 

обставин і які впливають на конкурентоспроможність 

організації 

6. Арджирис К., Лайкерт Р., МакГрегор Д.,  

Герцберг Ф., Миронова О. М. [15] 

Поведінковий Передбачає в процесі стратегічного управління 

врахування поведінки працівників підприємств, 
організацій; підвищення ефективності використання 

людських ресурсів; усвідомлення працівником власних 

можливостей та здібностей 

7. Івасів І. Б. [16], Мендрул О. Г. [17] Вартісний 

 

Стратегічне управління спрямоване на постійне 

зростання вартості, підвищення ефективності діяльності, 
орієнтоване на оцінку реальної вартості бізнесу, 

враховує вплив сформованих рішень на вартість майна 

8. Балабанова Л. В. [18], Різноокий А. Ф.,  

Теліженко І. О. 

Маркетинговий Стратегічне управління орієнтоване на потреби 

споживачів, враховує діяльність конкурентів, постійне 

вдосконалення якості послуг, проведення маркетингових 

досліджень на різних ринках та порівняння отриманих 

даних 

9. Писаревський І. М., Тищенко О. М. [19] Концептуальний Передбачає довготривалий успіх, ефективне 

використання досвіду, досягнення цілей та завдань для 

процвітання, отримання максимального прибутку 

10.  Герасимова Н. М. [20], Хашиєва Л. В. [21], 

Юхименко В. В. [22] 

Прогнозний Орієнтований на визначення перспективи розвитку в 

майбутньому з урахуванням постійних змін зовнішнього 

та внутрішнього середовища 

11. Гусєва Ю. М. [2], Колесов О. С. [23], 

Васильчaк С. В. 

Узагальнюючий Врахування та узагальнення основних ідей більшості 

підходів 
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ведінковий, вартісний, маркетинговий. Узагальнивши
та опрацювавши існуючі підходи до визначення стра-
тегічного управління серед вчених минулого та сучас-
ності [1, с. 31; 2; 3, с. 443—444], відобразимо їх погля-
ди в таблиці 1 та розглянемо більш детальніше трак-
тування кожного представника.

Почнемо з аналізу підходу, в якому стратегічне уп-
равління розглядається як діяльність. Відповідно до
цього підходу головною метою є налагоджений про-
цес визначення, формування та реалізації поставлених
цілей та завдань у процесі діяльності підприємства,
можливість реагувати на зміни зовнішнього середови-
ща, постійна взаємодія керівника і підлеглого та
підтримання відповідного рівня конкуренції на ринку.

Одним з видатних представників даного підходу є
Ансофф І., який під стратегічним управлінням розумів
діяльність, яка пов'язана з постановкою основних цілей
і завдань організації і з підтримкою взаємин між орган-
ізацією та оточенням, у відповідності до її внутрішніх
можливостей, які дозволяють організації залишитися
сприятливою до зовнішніх вимог [4, с. 16]. Проте цей
погляд є досить суперечливим, оскільки в пізніших ви-
даннях Ансофф І. розглядає вже не діяльність, а про-
цес планування який спрямований на розробку та реа-
лізацію стратегічних рішень, цілей, стратегій, а також
налагодження відносин між підприємством та зовнішнім
середовищем.

Люкшинов А. Н., вважає, що стратегічне управлін-
ня — це діяльність із забезпечення реалізації цілей
організації в умовах динамічного, мінливого та неви-
значеного середовища [5]. Подібних точок зору дотри-
мувався Вінокуров В. А., на думку якого, стратегічне
управління — це діяльність, яка полягає у виборі сфери
та напряму дій по досягненню довгострокових цілей,
встановленні траєкторій розвитку організації, розподілі
ресурсів і всього того, що надає організації конкурентні
переваги [6, с. 6]. З точки зору Вергілеса Е. В., стратегі-
чне управління є діяльністю, яка спирається на людсь-
кий потенціал, сприяє налагодженню взаємозв'язків між
керівником та підлеглими, дає можливість в процесі ви-
робництва задовольняти зростаючі потреби споживачів
[7, с. 5].

У системному підході передбачається, що стратегі-
чне управління є системою рішень і дій, включає аналіз,
вибір, реалізацію різних стратегічних планів, досягнен-
ня цілей організації, об'єднує різні види діяльності, а
також спрямоване на підтримання рівноваги та гармонії
між всіма елементами системи. Шершньова З. Є.,
Оборська С. В. зазначають, що стратегічне управління
— це реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий
та інтегральний підходи до діяльності організації, що
дає можливість установлювати цілі розвитку, порівню-
вати з наявними можливостями організації та приводи-
ти у відповідність шляхом розроблення та реалізації
системи стратегій [8, с. 27].

Прихильники процесного підходу вважали, що стра-
тегічне управління є сукупністю взаємопов'язаних дій,
процесом налагодження відносин між організацією та
зовнішнім середовищем, реалізацією місії, стратегії та
функцій, спрямовані на досягнення основної мети.
Мізюк Б. М. звертає увагу на довгостроковий характер
процесу управління, приділяючи особливе значення
процесу розробки, реалізації, досягненню цілей і стра-
тегії, розподілу повноважень між персоналом, а також,
як і попередники, концентрує увагу на взаємодії орга-
нізації з її оточенням, підрозділами та конкурентами [9,
с. 32].

Згідно з Могилевською О. Ю. сутність стратегічно-
го управління полягає в довгостроковому керівництві
організацією, яке здійснюють менеджери, крім того,
вони формують стратегії розвитку з урахування по-
стійних змін внутрішнього та зовнішнього середовища,
а також визначають основні цілі діяльності [10, с. 30—
32].

Большунова А. І. у своїй праці виокремлює дві кон-
цепції щодо трактування сутності стратегічного управ-
ління [11, с. 17]: 1) діяльність підприємства — це су-
купність процесів, котрі поетапно виконуються на
підприємстві; 2) це побудова необхідних процесів і вдос-
коналення стратегічного управління відповідно до ви-
мог процесного підходу.

Перейдемо до розгляду функціонального підходу,
представниками якого були: Чендлер А., Нег Р., Хембрік
Д., Чен М., Віханський О.С. Колектив авторів у складі
Нег Р., Хембрік Д. та Чен М. розглядали процес викорис-
тання та розподілу ресурсів у стратегічному управлінні,
взаємодію директорів та підлеглих, врахували зміни зов-
нішнього середовища та були орієнтовані на ефективну
діяльність на початкових етапах розвитку.

З точки зору Віханського О.С., стратегічне управ-
ління — це таке управління організацією, яке опираєть-
ся на людський потенціал як основу організації, оріє-
нтує виробничу діяльність на запити споживачів, гнуч-
ко реагує й проводить своєчасні зміни в організації, які
відповідають виклику з боку оточення й дозволяють
домагатися конкурентних переваг, що в сукупності дає
можливість організації виживати в довгостроковій
перспективі, досягаючи при цьому своїх цілей [12, с.
32].

Ситуаційний підхід передбачає виявлення, врахуван-
ня та зміну ситуаційних факторів, які впливають на
рівень конкурентоспроможності і на становище орга-
нізації, спрямований на прийняття і реалізацію цілей,
управлінських рішень, а також беруться до уваги непе-
редбачені обставини та розробляються дії у разі їх ви-
никнення. Друкер П. трактував стратегічне управління
як аналіз поточної ситуації та зміну її у разі необхід-
ності [13, с. 62—63]. Пономаренко В. С. наголошував на
застосуванні ситуаційно-ресурсного підходу, який пе-
редбачав детальний опис кожного ресурсу підприємства
і кожного компонента зовнішнього середовища своєю
власною ситуацією, що має кількісну динамічну харак-
теристику [14, с. 143—144].

Перейдемо до розгляду поведінкового підходу щодо
трактування сутності стратегічного управління. Важли-
вою особливістю цього підходу є те, що в процесі стра-
тегічного управління важливу роль починає відігравати
людина, яка розглядається не як засіб для виробництва
продукції, а як важливий суб'єкт процесу управління
[15, с. 6]. Більшість представників даного підходу до-
сліджували відносини між працівниками, керівниками і
підлеглими та особливості формування правильної по-
ведінки.

Вартісний підхід відіграє важливу роль у процесі
стратегічного управління, оскільки він охоплює та
здійснює вплив на формування культури та цінностей
підприємств, бере участь у прийнятті управлінських
рішень, враховує інтереси більшості осіб, призводить до
підвищення вартості акціонерного капіталу, тобто ос-
новною метою є максимізація вартості підприємства.
На думку Івасіва І.Б., вартісний підхід до стратегічного
управління — це модель оцінки результативності бізнесу
[16, с. 71]. Водночас Мендрул О.Г. стверджує, що
управління повинно опиратися на нематеріальні акти-
ви, впроваджувати нововведення в процес виробницт-
ва, вдосконалювати обладнання та бути стратегічно
спрямованим [17, с. 25].

У процесі стратегічного аналізу, розробки основ-
них положень стратегічного управління, формуван-
ня, розробки та реалізації місії, цілей, завдань і стра-
тегії підприємства використовують маркетинговий
підхід. Його основним завданням є задоволення по-
треб споживачів, оскільки від цього залежить ефек-
тивність діяльності підприємства, величина прибутку.
На думку Балабанової Л.В., маркетинговий підхід
створює сприятливі можливості для поєднання інте-
ресів підприємства та інтересів ринку його діяльності,
а також основою процесу управління є пристосуван-
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ня до змін маркетингового середовища [18, с. 15]. Вод-
ночас Теліженко І.О. у своїх працях зазначав, що да-
ний підхід є основою стратегічного управління, бо
сприяє підвищенню якості продукції, врахування по-
треб клієнтів, досягненню поставлених цілей, реалі-
зації стратегії, збору інформації про діяльність кон-
курентів.

Аналіз існуючих поглядів на визначення понят-
тя стратегічне управління дозволив виокремити нові
підходи — концептуальний, прогнозний, узагальню-
ючий. Концептуальний підхід до визначення сутності
стратегічного управління передбачає довгостроко-
вий період діяльності, врахування можливих змін
зовнішнього середовища, використання досягнень
теорії і практики попередніх періодів, підвищення
рівня конкурентних позицій, спрямованість персо-
налу на досягнення цілей. Прихильники цього підхо-
ду Писаревський І.М., Тищенко О.М. під стратегіч-
ним управлінням розуміють — реалізацію концепції,
в якій поєднуються цільовий та інтегральний підхо-
ди до діяльності підприємства, що дає можливість
встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наяв-
ними можливостями підприємств та приводити їх у
відповідність шляхом розробки та реалізації систе-
ми стратегій [19].

Сутність прогнозного підходу полягає в тому, що
стратегічне управління розглядається у ракурсі склад-
ного процесу який дає можливість визначити можли-
вості розвитку та процвітання підприємства в майбут-
ньому, а також враховує всі завдання, цілі та мету діяль-
ності. Основні представники даного підходу: Герасимо-
ва Н.М., Хашиєва Л.В., Юхименко В.В.

Наприклад, Герасимова Н.М. стверджує, що стра-
тегічне управління — це злагоджене поєднання можли-
востей, компетенції, ресурсів, цінностей і прагнень, які
підприємство намагається досягти в майбутньому за
рахунок синергетичних конфігурацій [20, с. 529]. На
нашу думку, підхід Хашиєвої Л.В. відображає вже існу-
ючі визначення стратегічного управління та є досить
грунтовним, оскільки, ставить за необхідність опрацю-
вання, аналіз, розробку та реалізацію цілей, завдань на
тривалий час, необхідність здійснення прогнозу щодо
змін внутрішнього і зовнішнього середовища [21, с. 102].
Юхименко В.В. у стратегічному управлінні особливу
увагу приділяв завоюванню конкурентних позицій на
ринку з урахуванням мінливості зовнішнього і внутріш-
нього середовища та наголошував на важливості вра-
хування прогнозних даних щодо майбутньої ситуації на
ринку [22, с. 31].

Узагальнюючий підхід є поєднанням або комбіна-
цією основних положень та ідей, які притаманні всім
наведеним підходам. Його представниками були: Гусє-
ва Ю.М., Колесов О.С., Васильчак С.В.

У Гусєвої Ю.М. наведено декілька узагальнених по-
глядів на визначення стратегічного управління, які
відображають всі важливі ознаки процесу управління
для підприємств машинобудування [2]. На відміну від
інших представників, Колесов О.С. ставив на перший
план результативність, досягнення цілей, отримання
прибутку, задоволення попиту споживачів, розробка
раціональної структури стратегічного управління, а на
другий план — рівень конкуренції та постійне змагання
за лідерство на ринку [23, с. 46].

Таким чином, наведений аналіз існуючих підходів
підтверджує думку про існування як схожих, так і
відмінних рис у трактуванні поняття стратегічне уп-
равління. На нашу думку, звичайно, деякі трактуван-
ня досить схожі, взаємопов'язані та базуються на
спільних рисах, але все ж таки кожен підхід є індиві-
дуальним і заслуговує на увагу. Кожен з розглянутих
підходів має свої особливості, концентрує увагу на
виконанні вузького кола проблем та спрямований на
досягненні поставлених завдань, але вони не врахо-
вують всіх аспектів процесу стратегічного управлін-

ня на підприємствах машинобудування. Тому визна-
чення поняття за кожним з підходів є неповним та не
враховує специфічних рис діяльності підприємств.
Узагальнивши наведені вище підходи та визначення,
приймемо власне визначення терміну стратегічне уп-
равління.

Стратегічне управління — це процес організації,
контролю та здійснення системи управління основни-
ми сферами діяльності підприємств машинобудуван-
ня, а саме правовою, інноваційною, кадровою, орган-
ізаційною з метою налагодження діяльності, фінан-
сової успішності, підвищення конкурентних позицій,
отримання прибутку, побудови стратегії розвитку, за-
гальних цілей діяльності, методів їх досягнення та
аналіз можливостей розвитку з урахуванням змін зов-
нішнього та внутрішнього середовища. У запропоно-
ваному визначенні під процесом розуміється су-
купність безперервних дій, які відбуваються в сере-
дині організації для досягнення довгострокових
цілей. Сукупність основних видів діяльності
підприємств машинобудування передбачає врахуван-
ня дії всіх можливих факторів та налагодження про-
цесу взаємодії. У даному визначенні підприємство є
відкритою системою в якій існує взаємодія між
зовнішнім оточенням і підприємством, а також між
його внутрішніми елементами. Конкурентні позиції
потрібні для досягнення поставлених цілей, завдань,
місії, стратегії розвитку та пояснюють що всі ці про-
цеси повинні базуватися на основі розробленого про-
цесу планування.

ВИСНОВКИ
Був проведений грунтовний аналіз існуючих

підходів до визначення поняття стратегічне управлін-
ня та виявлено що більшість з них є достатньо обме-
женими, оскільки беруть до уваги лише окремі аспек-
ти процесу стратегічного управління на підприємствах.
Встановлено, що погляди на стратегічне управління по-
стійно змінювалися, вдосконалювалися та враховува-
ли все нові сторони діяльності підприємств. Більшість
прихильників у системного та процесного підходах, але
найбільш досконалими будемо вважати концептуаль-
ний підхід, який набуває значного використання в су-
часних умовах розвитку. Таким чином, проаналізував-
ши переваги і недоліки існуючих визначень, ми запро-
понували власне тлумачення стратегічного управлін-
ня, яке враховує всі аспекти та основні елементи в
діяльності підприємств. Перспективним напрямом по-
дальших досліджень є аналіз, вивчення і вдосконален-
ня принципів, функцій та існуючих моделей стратегіч-
ного управління, які б враховували всі особливості
підприємств машинобудування в умовах нестабільно-
го зовнішнього середовища.
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