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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
In the article there is the necessity of strategic management as a new conception of management in the conditions of
environment unstable and dynamic is established, the aspects of strategic management theoretical and methodological are
considered as a new perspective direction to the management in the conditions of unstable external environment.
На даному етапі економічного розвитку українські підприємства перебувають у кризовому становищі,
працюють і функціонують в важко передбаченому зовнішньому середовищі, яке швидко змінюється, отже
потребують нових методів і підходів до управління. Для того, щоб добре пристосовуватися до умов, що диктує
сучасний ринок, підприємство повинне мати чіткі цілі, бачення майбутнього, свою місію, цінності, що
відповідають інтересам споживачів, і розроблені на їх основі стратегічні принципи. Новою концепцією управління
в умовах нестабільного та динамічного середовища стає стратегічний менеджмент.
Стратегічний менеджмент являє собою сукупність усіх видів менеджменту, тому при розробці стратегії повинні
враховуватись побажання всіх виробничих підрозділів підприємства, що є необхідним для встановлення єдиного
правильного рішення в орієнтації на кінцеву мету, задля якої створене саме підприємство, тобто його місію.
На основі аналізу наукових джерел нами було виділено наступні підходи до трактування терміну «стратегічний
менеджмент» (табл. 1.).
Таблиця 1
Визначення поняття «стратегічний менеджмент»
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Визначення
Стратегічний менеджмент – процес ухвалення
рішень, який об'єднує внутрішні організаційні
можливості з погрозами і сприятливими
можливостями,
що
надаються
зовнішнім
середовищем
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
Стратегічний менеджмент – це «напрям в теорії
ухвалення рішень, який націлений на розвиток
ефективної стратегії (або стратегій) для сприяння
досягнення корпоративних цілей»
Стратегічний менеджмент – «план управління
фірмою, спрямований на зміцнення її позицій,
задоволення
споживачів
і
досягнення
поставлених цілей»
Стратегічний менеджмент – набір рішень і дій з
формулювання
і
виконання
стратегій,
розроблених для того, щоб досягти цілей
організації

Джерело: розроблено автором на основі [2; 4]
Отже, стратегічний менеджмент – це комплекс принципів його діяльності та відносин із зовнішнім
середовищем, перспективних цілей і відповідних рішень по вибору інструментів досягнення цілей.
Рисами стратегічного менеджменту є:
– концентрація переважно на проблемах зовнішнього оточення, пошук можливостей у конкурентній боротьбі,
адаптація до змін оточення;
– орієнтація на довгострокову перспективу;
– ефективність сил виражається в тому, наскільки вчасно й точно організація в змозі реагувати на нові запити з
боку ринку і змінюється залежно від зміни оточення [1].
Кожне підприємство, створене для досягнення певного успіху, з самого початку своєї діяльності цільовими
орієнтирами обирає розвиток і зростання, яке випливає з характеристик зовнішнього та внутрішнього середовищ.
Однак реальне життя коригує ці основні настанови, оскільки нерідко створюються умови, за яких дотримання
високих темпів зростання є не найкращим рішенням.

Результативність стратегічного менеджменту забезпечується дотриманням процесу його здійснення, який
включає декілька взаємопов’язаних етапів, зокрема:
− розроблення місії підприємства;
− визначення цілей підприємства;
− оцінка й аналіз зовнішнього середовища;
− визначення сильних та слабких сторін;
− аналіз стратегічних можливостей та альтернатив;
− вибір стратегії;
− реалізація стратегії;
− оцінка стратегії [3].
Стратегічне управління підприємством в сучасних умовах є невід’ємною частиною його функціонування.
Визначення сутності стратегії та вибір порядку її розробки і впровадження у діяльність організації дає можливість
забезпечити ефективний розвиток виробництва та досягнення поставлених цілей.
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