
ІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного 
розвитку промислових підприємств» 

 

 23

 

ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
 

О.М. Стойловська  
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
Сучасні умови національної економіки призвели до корінних змін у системі 

функціонування вітчизняних підприємств. На протязі останніх років відбувається посилення 
впливу основних економічних факторів зовнішнього середовища на діяльність господарюючих 
суб'єктів. Різкі зміни в зовнішньому середовищі, що відбулися в Україні, стимулюють 
використання в управлінні підприємствами нових методів. На сьогодні усе більшої значущості 
набуває необхідність засвоєння та впровадження адекватних сучасним умовам методів, форм та 
інструментів управління діяльністю підприємства, перехід від прагнення стабільності до 
гнучкості та забезпечення довгострокової результативності діяльності. Все більше виникає 
необхідність у переоцінці структури і змісту механізму розвитку підприємств та пристосування 
його елементів до умов сучасного господарювання. Саме процедура стратегічного управління 
забезпечує досягнення цілей функціонування підприємства при утриманні конкурентних 
позицій на основі адекватного реагування на варіативність та глибину турбулентності 
зовнішнього середовища. 

Категорія "управління" характеризує здатність підприємства як сукупності соціально–
економічної, матеріально–технічної та організаційно–технологічної систем зберігати свою 
визначеність, підтримуючи стан динамічної рівноваги між внутрішніми та зовнішніми 
чинниками діяльності підприємства. Діяльність, у даному контексті, означає таке ставлення 
учасників бізнесу до соціально–економічного середовища господарювання, що передбачає його 
перетворення і підпорядкування їхнім економічним інтересам [1, с. 104].  

Управління — це цілеспрямована діяльність усіх суб'єктів господарювання, що 
забезпечують становлення, стабілізацію, оптимальне функціонування і обов'язковий розвиток 
підприємства. Процес управління підприємством характеризується постійним і системним 
впливом на діяльність його структур для забезпечення узгодженої роботи і досягнення 
кінцевого позитивного результату. Ефективність діяльності підприємства залежить від багатьох 
параметрів — ступеня розвиненості виробництва, поділу і кооперації праці, використання 
результатів науково–технічного прогресу, економічних ресурсів, форм стимулювання 
високопродуктивної праці тощо, але, в першу чергу — від ступеня взаємного інтегрування 
зазначених факторів під час їх використання. [2, с. 31].   

Сьогодні найважливішим завданням для підприємств є аналіз ринку, попиту та 
пропозиції, мотивів поведінки споживачів і конкурентів на ринку, форм і каналів збуту 
продукції, форм та рівня конкуренції, способів просування товарів, можливості введення 
інтенсивних технологій. У таких умовах розробка управлінських рішень потребує розгляду 
конкретних подій, оцінки їх впливу на діяльність підприємства та результати його 
функціонування. Орієнтація підприємств на вирішення проблем довгострокового зростання та 
розвитку передбачає використання моделей, методів та інструментів стратегічного управління. 

Механізм стратегічного управління розвитком підприємства формується під впливом 
принципів і вимог стратегічного і антикризового управління, ризиком та життєвим циклом 
підприємства. Зміст стратегічного управління розвитком підприємства полягає в створенні 
необхідних умов для кількісно–якісних перетворень та координації дій, спрямованих на 
попередження формування й усунення протиріч, які виникають як у внутрішньому середовищі 
підприємства, так і внаслідок його взаємодії з зовнішнім середовищем. 

Перелік основних принципів стратегічного управління: 
   принцип пріоритетності визначає необхідність встановлення пріоритетів 
досягнення цілей та пріоритетів реалізації стратегій; 
   принцип спадковості характеризує закономірний перехід від домінантних ознак 
існуючого потенціалу до бажаного потенціалу при визначенні стратегії діяльності організації;  
   принцип коригування характеризує необхідність постійного проведення змін в 
цілях та стратегіях для їх узгодження з поточними умовами діяльності підприємства; 
   принцип концентрації зусиль визначає, що при виборі стратегії необхідно 
концентрувати зусилля на пріоритетних напрямках діяльності; 
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   принцип балансу ризиків висуває вимоги до створення рівноваги можливих ризиків 
за рахунок розробки альтернативних стратегій – створення стратегічного резерву; 
   принцип співставлення визначає технологію проведення перспективного аналізу; 
   принцип синергізму визначає правила формування механізму реалізації стратегій 
діяльності підприємства [3, c. 22 – 23].  

Означені принципи можна виділити як базові принципи формування системи 
стратегічного управління розвитком промислового підприємства, оскільки вони за своєю 
сутністю повністю описують вимоги до побудови системи та відповідають базовим проблемам 
іі функціонування. 

Також, важливо відзначити, що використання стратегічного управління на підприємстві 
можливе тільки якщо підприємство є стратегічно орієнтованим. Це означає, що керівництво 
володіє стратегічним мисленням, на підприємстві застосовується система стратегічного 
планування а повсякденна діяльність підприємства підпорядкована досягненню поставлених 
стратегічних цілей. 

Стратегічне управління сьогодні розглядається як комплекс не тільки стратегічних 
управлінський рішень, що визначають довгостроковий розвиток підприємства, але і конкретних 
дій, які забезпечують швидке реагування організації на зміни зовнішнього середовища, які 
можуть викликати необхідність стратегічного маневру, перегляду цілей та вибору нового 
напрямку розвитку. 

У сучасних умовах господарювання проблеми, пов'язані з управлінням розвитком 
підприємства, набули особливої актуальності. Зовнішніми спонукальними мотивами стали 
загальносвітові процеси, зокрема тенденції до глобалізації та корпоратизації світової 
економіки. Внутрішні мотиви об'єктивно виникли в результаті змін умов функціонування 
підприємств, що призвело до необхідності розробки нових сучасних стратегії розвитку 
підприємств, які є базисом для успішної діяльності підприємств. Розвиток підприємництва 
характеризується прагненням до майбутніх позитивних змін, додаткових вигод, передбаченням 
небезпек та іновативністю. Керівництвом підприємств повинен постійно  здійснюватися пошук 
управлінських рішень, спрямованих на отримання гарантованих і оптимальних прибутків.  

 
Література: 

1. Передерієнко Н. І. Сутніснозмістовна характеристика процесів управління розвитком 
підприємств / Н.І. Передерієнко, Я. В. Котляревський // Наукові записки [Української 
академії друкарства]. — 2012. — № 2. — с.103—111. 

2. Хвостіна І. М.  Механізм управління розвитком підприємства / І.М. Хвостіна/ Інвестиції: 
практика та досвід. – 2015. – №1. – с. 30–33. 

3. Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К.: Каравела –  
2006. – 320 с. 

4. Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх 
вирішення: монографія / Мікловда В.П., Брітченко І.Г., Кубіній Н.Ю., Дідович Ю.О. – 
Полтава: ПУЕТ, 2013. – 218 с. 

5. Некрасова Л.А. Стратегічний управлінський облік як інформаційне підґрунтя розробки 
стратегії підприємства /  Л.А. Некрасова., К.І. Некрасова  // Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент.  2016.  Вип.18.  С. 150-154. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


