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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

STRATEGIC MANAGEMENT AS AN IMPORTANT ASPECT OF ENSURING  
THE ECONOMIC SUSTAINABILITY OF A MODERN ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті надано результати вивчення сутності наукової ка-

тегорії «стратегічне управління», визначено певну низку його 
переваг та представлено формалізацію процесу формування 
системи стратегічного управління як важливого аспекту забез-
печення економічної стійкості підприємства у вигляді струк-
турно-логічної схеми. Установлено, що головним завданням 
системи стратегічного управління економічною стійкістю під-
приємства є попередження і запобігання виникненню нега-
тивних дестабілізуючих впливів як ззовні, так і зсередини та 
забезпечення з подальшим підвищенням економічної стійкості 
з найменшими негативними наслідками. Виявлено, що осно-
вною складністю з позиції стратегічного управління економіч-
ною стійкістю підприємства є моніторинг серед усієї сукупності 
елементів системи симптомів розгортання кризових процесів, 
які призводять до втрати економічної стійкості, а також управ-
ління ними з метою подальшої нейтралізації. Перспективою 
подальших досліджень є розроблення науково-методичних 
підходів до вимірювання економічної стійкості підприємства на 
засадах комплексної оцінки усіх складників із використанням 
наукового методу інтегрального оцінювання на основі збалан-
сованих показників.

Ключові слова: стратегічне управління, економічна стій-
кість, стратегічне планування, підприємство, система, корона-
вірусна інфекція COVID-19, пандемія.

АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты изучения сущности на-

учной категории «стратегическое управление», выявлен опре-
делённый ряд его преимуществ, а также представлена фор-
мализация процесса формирования системы стратегического 
управления как важного аспекта обеспечения экономической 
устойчивости предприятия в виде структурно-логической схе-
мы. Установлено, что главным заданием системы стратегиче-
ского управления экономической устойчивостью предприятия 
является предотвращение и предупреждение появления нега-
тивных дестабилизирующих влияний как извне, так и внутри, 
а также обеспечение с последующим повышением экономиче-
ской устойчивости с наименьшими негативными последствия-

ми. Выявлено, что основной сложностью с позиции стратегиче-
ского управления экономической устойчивостью предприятия 
является мониторинг среди всей совокупности элементом 
системы симптомов разворачивания кризисных процессов, 
которые приводят к потерям экономической устойчивости, 
а также управление ими с целью дальнейшей нейтрализации. 
Перспективой дальнейших исследований является разработ-
ка научно-методических подходов к измерению экономической 
устойчивости предприятия на основе комплексной оценки всех 
составляющих с использованием научного метода интеграль-
ного оценивания с помощью сбалансированных показателей. 

Ключевые слова: стратегическое управление, экономи-
ческая устойчивость, стратегическое планирование, предприя-
тие, система, коронавирусная инфекция COVID-19, пандемия.

АNNOTATION
The current stage of development of society is a crisis for 

Ukrainian enterprises. The crisis of the coronavirus COVID-19 be-
came a crisis for the Ukrainian economy, which shook the world 
market and the Ukrainian market in particular. Of particular rel-
evance are the development and application in the practice of 
Ukrainian enterprises of such a system of strategic management, 
the main purpose of which would be to ensure sustainable and 
most efficient operation of the business entity in the modern pe-
riod, as well as creating and ensuring high development potential 
in the future. “Amplifier” of negative trends in the world economy – 
the COVID-19 pandemic. The article studies the essence of the 
scientific category “strategic management”. Strategic management 
has focused on improving the efficiency of the market enterprise, 
which operates in conditions of uncertainty of the external environ-
ment. A number of problems accompanies effective management 
of economic stability of the enterprise, but despite this, the authors 
highlighted a number of advantages of strategic management of 
economic stability of the enterprise. In order to ensure the effec-
tiveness of strategic management of economic stability, depending 
on the current state of the enterprise, a developed system of stra-
tegic management of economic stability in the form of a structural 
and logical scheme has proposed. The effectiveness of strategic 
management of economic stability of the enterprise depends main-
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ly on the complexity and completeness of its implementation, the 
organization of coherence and relationship between all elements 
of the management system, the adequacy of methods used to 
assess economic stability and diagnose negative impacts. It has 
revealed, that the main difficulty from the standpoint of strategic 
management of economic stability of the enterprise is monitoring 
among the whole set of elements of the system of symptoms of 
crisis processes that lead to loss of economic stability, as well as 
managing them to neutralize. The prospect of further research 
is the development of scientific and methodological approaches 
to measuring the economic stability of the enterprise based on a 
comprehensive assessment of all components using the scientific 
method of integrated assessment based on balanced scores.

Key words: strategic management, economic stability, strate-
gic planning, enterprise, system, coronavirus infection COVID-19, 
pandemic.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сучасний етап розвитку 
суспільства характеризується для українських 
підприємств функціонуванням в умовах мін-
ливої динамічності національного та світово-
го ринків, постійних змін у законодавстві, в 
умовах стрімких темпів розвитку науково-тех-
нічного прогресу та підвищення рівня конку-
рентоспроможності у глобальних масштабах. 
Підприємства здійснюють свою діяльність в 
умовах невизначеності і ризику, потрапляють у 
непередбачувані обставини. Саме такою кризо-
вою ситуацією для української економіки стала 
епідемія коронавірусу COVID-19, яка сколих-
нула світовий ринок і український зокрема на 
початку березня 2020 р. [1]. Таким чином, осо-
бливої актуальності набувають питання розро-
блення та застосування у практиці українських 
підприємств такої системи стратегічного управ-
ління, головною метою якої б було забезпечен-
ня стійкого і максимально ефективного функці-
онування суб’єкта господарювання у сучасний 
період часу, а також створення і забезпечення 
високого потенціалу розвитку у перспективі, 
враховуючи вплив своєрідного «посилювача» 
негативних тенденцій у світовій економіці – 
пандемії COVID-19.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Стратегічному 
управлінню присвячено наукові праці таких 
відомих зарубіжних і вітчизняних учених, як 
І. Ансофф, А. Томпсон, М. Портер, Ф. Котлер, 
Б. Берман, М. Мескон, А. Стрікленд, К. Хо-
фер, З. Шершньова, В. Герасимчук, А. Наумо-
ва, О. Віханський, В. Василенко, Т. Пічугіна, 
Т. Ткаченко, А. Міщенко, В. Пастухова та ін.

І. Ансоффом сформульовано стратегічне 
управління як діяльність, яка пов’язана з ви-
значенням мети і завдань підприємством із під-
тримкою великої кількості взаємовідносин між 
підприємством і оточенням, за допомогою яких 
досягається мета, що відповідає внутрішнім 
можливостям підприємства, та формується здат-
ність бути сприятливим до зовнішніх вимог [2]. 

М. Портер, який уважається одним із най-
авторитетніших дослідників стратегічного 

менеджменту, на засадах використання ідеї 
ланцюжка цінностей трактує стратегічне управ-
ління як аналіз внутрішніх процесів та взаємо-
дій між різними складниками підсистемами 
підприємства для того, щоб визначити як і де 
саме додається цінність. При цьому стратегія – 
це позиціонування підприємства відносно галу-
зевого середовища [3].

А. Томпсон розумів під стратегічним управ-
лінням процес, за допомогою якого менеджери 
розробляють довгострокові шляхи та напрями 
розвитку підприємства, його специфічні цілі, 
формують стратегії їх досягнення, враховуючи 
всі можливі внутрішні і зовнішні обставини, 
та здійснюють реалізацію обраних запланова-
них дій [4].

З. Шершньова пропонує таке визначення 
стратегічного управління: «Це реалізація кон-
цепцій, в якій поєднуються цільовий, систем-
ний, ситуаційний та інтегральний підходи до 
діяльності підприємства, що дає змогу встанов-
лювати цілі розвитку, порівнювати їх із наяв-
ним потенціалом, приводити їх у відповідність 
з останнім, розробляючи та реалізуючи страте-
гічний набір» [5].

О. Віханський уважає, що стратегічне управ-
ління – це управління підприємством, яке ба-
зується на людському капіталі, що є основою 
підприємства, орієнтує виробничо-господарську 
діяльність на вподобання споживачів, гнучко 
реагує і своєчасно здійснює зміни в організації 
управління, відповідає викликам із боку ото-
чення і дає можливість підприємству вижити й 
розвиватися у довгостроковій перспективі, до-
сягаючи при цьому своєї мети [6].

Узагальнюючи наукові здобутки вітчизня-
них та зарубіжних авторів та беручи до уваги 
різноаспектні підходи до трактування категорії 
«стратегічне управління», можна стверджува-
ти, що стратегічне управління являє собою ба-
гатоплановий, формально-поведінковий процес 
управління, який орієнтує підприємство на пра-
вильне формулювання і реалізацію ефективних 
стратегій, які сприяють збалансуванню відно-
син між підприємством, його окремими струк-
турними підрозділами, що є фундаментальним 
базисом для забезпечення його конкурентоспро-
можного функціонування в довгостроковій пер-
спективі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є вивчення сутності 
наукової категорії «стратегічне управління», 
визначення певної низки його переваг та фор-
малізація процесу формування системи страте-
гічного управління як важливого аспекту забез-
печення економічної стійкості підприємства у 
вигляді структурно-логічної схеми. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Стратегічне управління характе-
ризується специфічними рисами, які напря-
му залежать від наявності та взаємодії таких 
чинників, як галузева приналежність суб’єкта 
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господарювання, його розмір, тип виробництва, 
наявність науково-технічного потенціалу, іє-
рархії управління тощо. Стратегічне управлін-
ня також орієнтоване на підвищення ефектив-
ності діяльності ринкового підприємства, яке 
функціонує в умовах невизначеності зовніш-
нього середовища.

Загальновідомим є той факт, що діяльність 
сучасних підприємницьких суб’єктів завжди 
пов’язана з ризиком. Непередбачуваність рин-
кового середовища та мінливість господарсько-
го функціонування стають причинами появи 
небажаних для підприємства наслідків, діапа-
зон яких складається в граничних межах від 
небажаних для підприємства наслідків до по-
вної ліквідації через банкрутство. 

На сучасному етапі господарювання багато 
керівників, розуміючи необхідність забезпечен-
ня і підвищення рівня економічної стійкості 
на своїх підприємствах, сформували спеціальні 
відділи, основною діяльністю яких є розроблен-
ня ефективних стратегічних планів із забезпе-
чення економічної стійкості, що підтверджує 
теоретичну та практичну значущість необхід-
ності дослідження проблематики стратегічного 
управління економічною стійкістю. Однак зде-
більшого ці підрозділи не мають у наявності ні 
розробленої та ефективно працюючої системи 
оцінювання та забезпечення економічної стій-
кості підприємства, ні навіть теоретичної бази 
для здійснення своєї діяльності, що призводить 
до знецінення їхніх зусиль у напрямі забезпе-
чення економічної стійкості на певному рівні. 
Економічна стійкість не забезпечується ефек-
тивно даними відділами через те, що не вра-
ховано всю сукупність загроз, що виникають 
(яскравим прикладом виявилась повна него-
товність українського бізнесу до кризи такого 
масштабу, як пандемія, спричинена коронаві-
русною інфекцією COVID-19), а також ситуа-
ція погіршується через використання у процесі 
управління несистемного підходу до оцінюван-
ня функціональних складників, тобто, як пра-
вило, керівники підприємств орієнтують свою 
управлінську діяльність на забезпечення лише 
окремих складників системи економічної стій-
кості підприємства.

Таким чином, підтверджується актуальність 
необхідності наукових досліджень у напрямі фор-
мування і забезпечення стратегічного управління 
економічною стійкістю сучасного підприємства, 
адже правильна діагностика проблем економіч-
ної стійкості із систематизацією загроз і ризиків 
є пріоритетним завданням у забезпеченні сталого 
функціонального розвитку підприємства. 

Стратегічне управління економічною стій-
кістю є складовою частиною загального управ-
ління підприємством і має риси співвідношення 
як часткове та загальне. Процес забезпечення 
стратегічного управління економічною стій-
кістю підприємства нерозривно пов’язаний із 
внутрішньою організацією управління підпри-
ємством як відкритою економічною системою.

Систему забезпечення економічної стійкості 
підприємства розуміють як комплекс організа-
ційно-управлінських, технологічних, техніч-
них, профілактичних і маркетингових заходів, 
спрямованих на кількісну та якісну реалізацію 
потенціалу підприємства, яке функціонує в умо-
вах впливу внутрішніх і зовнішніх загроз [7]. 

Ураховуючи це, слід зазначити, що управ-
лінський вплив на систему забезпечення еко-
номічної стійкості підприємства характеризу-
ється загальними рисами, використовуючи при 
цьому специфічні методи та інструменти.

В умовах постійних негативних впливів се-
редовища, в якому функціонує підприємство, 
виникають певні перешкоди на шляху забез-
печення сталого розвитку і досягнення голов-
ної мети суб’єкта господарювання, що спонукає 
до негайного вирішення питань з організації 
стратегічного управління економічною стійкіс-
тю підприємства. Стратегічне управління еко-
номічною стійкістю підприємства являє собою 
процес управління стратегічним плануванням 
на засадах розробленої стратегії забезпечення 
економічної стійкості з урахуванням впливів 
зовнішнього і внутрішнього середовища під-
приємства, можливості адаптації до них для 
досягнення мети підприємства та захисту його 
від впливів ризиків і загроз, що сприятиме без-
печному та сталому функціонуванню.

Стратегічне управління – це складний про-
цес, який характеризується багатоаспектністю 
і комплексністю оцінювання середовища еконо-
мічної діяльності підприємства, встановленням 
повної ідентифікації внутрішніх і зовнішніх 
впливів, а також розробленням системи заходів 
щодо забезпечення належного рівня економіч-
ної стійкості через формування та реалізацію 
відповідних стратегій.

Ефективне управління економічною стійкіс-
тю підприємства супроводжується низкою про-
блем, серед яких – нестабільність економічної 
системи держави та її регулювання, нестабіль-
ність та недосконалість нормативно-правового 
середовища, посилення тінізації ринку, усклад-
нення конкурентної боротьби, відсутність від-
повідного належного методичного й організа-
ційного забезпечення.

Незважаючи на те що реалізація стратегіч-
ного управління економічною стійкістю підпри-
ємства характеризується складністю і багатоас-
пектністю, нами виділено певну низку переваг, 
серед яких найвагомішими є:

– зведення до мінімального значення на-
слідків негативних впливів сучасності, а також 
чинників невизначеності, притаманних майбут-
ньому;

– можливість ідентифікації об’єктивних вну-
трішніх і зовнішніх чинників, дія яких формує 
зміни, зосередження на дослідженні цих чин-
ників та виявлення ступеню їхнього впливу на 
економічну стійкість підприємства;

– можливість отримання і формування необ-
хідної інформаційної бази для прийняття стра-
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тегічних та тактичних рішень відносно забезпе-
чення економічної стійкості підприємства;

– підвищення ефективності управління еко-
номічною стійкістю підприємства на засадах 
використання системи стратегічних планів, 
що надає можливість порівняння досягнутих 
результатів із поставленими цілями, впрова-
дження ефективної мотивації та стратегічного 
контролювання;

– забезпечення динамічності змін на засадах 
реалізації стратегічних планів, які базують-
ся на основі відповідної системи регулювання, 
аналізу та контролю;

– узгодженість дій менеджерів усіх рівнів 
управління і діяльності структурних підрозді-
лів підприємства зокрема, об’єднаних реаліза-
цією стратегій забезпечення економічної стій-
кості підприємства.

Із метою забезпечення дієвості стратегічно-
го управління економічною стійкістю залежно 
від стану поточного функціонування підприєм-
ство повинно розробляти систему стратегічного 
управління своєю економічною стійкістю, що 
дасть змогу концентровано відобразити її осно-
вні складові елементи, обґрунтувати їх ситуа-
тивне наповнення, визначити зв’язки, які поєд-
нують їх у досягненні головної мети на певному 
етапі розвитку (життєвого циклу) (рис. 1).

Концепція стратегічного управління еконо-
мічною стійкістю підприємства має практичну 
реалізацію лише у разі наявності у підприєм-
ства стратегічної орієнтації, яка формується на 
засадах упровадження системи стратегічного 
планування.

Базуючись на визначенні категорій «впливи 
зовнішнього середовища», «стратегічне управ-
ління», «економічна стійкість» та взаємозв’язку 
між ними, система побудована на засадах ме-
тодології, яка охоплює мету, завдання, об’єкт, 
суб’єкти та інші складники, зміст яких відпо-
відає функціям й основним принципам страте-
гічного управління. 

Аналіз значної кількості наукових здобутків 
дав змогу виявити значні розбіжності у трак-
туванні стратегічного управління, з’ясуванні 
його економічної сутності та структурних 
складників, що дало можливість установити 
два напрями стратегічного управління: зовніш-
нє та внутрішнє. 

Головною метою стратегічного управління 
є відновлення, забезпечення та/або підвищен-
ня рівня економічної стійкості, тобто підви-
щення ефективності управління економічною 
стійкістю.

Важливим аспектом здійснення стратегічно-
го управління економічною стійкістю на сучас-
ному етапі розвитку підприємства є визначен-
ня предмета, об’єкта та суб’єктів зазначеного 
управління.

Предметом системи стратегічного управлін-
ня економічною стійкістю є сукупність чинни-
ків впливу на рівень економічної стійкості, їхні 
прояви, що характеризуються дестабілізаційни-

ми, негативними наслідками для розвитку під-
приємства.

Об’єкт системи стратегічного управління 
економічною стійкістю підприємства пропону-
ємо розглядати в широкому і вузькому тракту-
ваннях:

– у широкому трактуванні: процес, який ви-
никає унаслідок впливів чинників зовнішнього 
середовища та характеризується погіршенням 
виробничо-господарського стану підприємства 
порівняно з минулими періодами або середньо-
галузевими показниками, зниження рівня його 
стійкості;

– у вузькому трактуванні: процес появи 
дестабілізації у функціонуванні підприємства 
(зниження рівня економічної стійкості, еконо-
мічний дисбаланс, кризовий стан, криза).

Унаслідок того, що стратегічне управління 
здійснюється у внутрішньому і зовнішньому на-
прямах, до суб’єктів комплексної системи стра-
тегічного управління економічною стійкістю 
підприємства слід віднести:

– внутрішні: управлінський менеджмент 
підприємства, діяльність якого здійснюється 
відповідно місії та розробленої стратегії;

– зовнішні: фізичні або юридичні особи, які 
зацікавлені в успішності діяльності підприєм-
ства; державні органи, вплив яких регламенту-
ється чинним законодавством.

Оскільки система стратегічного управлін-
ня економічною стійкістю підприємства є 
невід’ємним складником загального управлін-
ня підприємством, її мета повинна співпадати 
з місією, перспективними напрямами розвитку 
та баченням підприємства.

Головним орієнтиром системи стратегічно-
го управління економічною стійкістю підпри-
ємства є впровадження такого режиму управ-
ління, який здатен передбачати, попереджати, 
мінімізувати негативні впливи оточення під-
приємства на засадах ефективного використан-
ня потенціалу підприємства, що зумовлюється 
достатнім обсягом оборотного капіталу для усу-
нення негативних наслідків та сприяє утриман-
ню, забезпеченню з перспективою підвищення 
рівня економічної стійкості.

Основним базисом системи стратегічного 
управління економічною стійкістю підприєм-
ства є його завдання, функції, принципи та 
методи.

Головним завданням системи стратегічного 
управління економічною стійкістю підприєм-
ства є попередження і запобігання виникненню 
негативних дестабілізуючих впливів як ззовні, 
так і зсередини та забезпечення з подальшим 
підвищенням економічної стійкості з наймен-
шими негативними наслідками.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Зважа-
ючи на системний підхід, слід відзначити, що 
підприємство у цьому сенсі виступає системою 
елементів, які поєднуються тісними причинно-
наслідковими зв’язками та перебувають у по-
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стійній взаємодії. Однак будь-якому елементу 
цієї системи притаманно зазнавати короткочас-
них збоїв або глибоких кризових процесів.

Ефективність стратегічного управління еко-
номічною стійкістю підприємства залежить пе-
реважно від комплексності і повноти його реалі-
зації, організації узгодженості і взаємозв’язку 
між усіма елементами системи управління, 
адекватності використовуваних методів оціню-
вання рівня економічної стійкості та діагности-
ки негативних впливів. 

Основною складністю з позиції стратегічного 
управління економічною стійкістю підприєм-
ства є моніторинг серед усієї сукупності елемен-
тів системи симптомів розгортання кризових 
процесів, які призводять до втрати економічної 
стійкості, а також управління ними з метою по-
дальшої нейтралізації.

Ми вважаємо, що подальшим кроком на 
шляху конкретизації наукового змісту кате-
горії «економічна стійкість» є її вимірювання 
на засадах комплексної оцінки усіх складни-
ків із використанням наукового методу інте-
грального оцінювання на основі збалансова-
них показників.
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