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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ  
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

FORMATION OF MECHANISMS  
OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито сутність стратегій виходу підприємства на 

зовнішній ринок та стратегічного управління. Підприємство при-
діляє увагу таким сферам, як реалізація і збут продукції, збіль-
шення доходів, тому результатом дослідження є класифікація 
стратегій. За результатами проведеного аналізу теоретичних за-
сад виявлено, що важливим під час розроблення стратегії є вра-
хування специфіки галузі, у якій функціонує підприємство. Для 
виходу підприємства необхідно проаналізувати світовий ринок, 
провести конкурентний аналіз галузі, проаналізувати внутріш-
ній стан підприємств, а також визначити стратегію розвитку на 
українському ринку. У статті виявлено основні проблеми, з яки-
ми може зіткнутися підприємство, виходячи на зовнішній ринок. 
Сформульовано стратегічні альтернативи розвитку підприємств 
і запропоновано шляхи їх розвитку на зовнішньому ринку. 

Ключові слова: стратегічне управління, підприємства, 
PEST-аналіз, модель загроз, конкурентні переваги.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность стратегий выхода предпри-

ятия на внешний рынок и стратегического управления. Пред-
приятие уделяет внимание таким сферам, как реализация и 
сбыт продукции, увеличение доходов, поэтому результатом 
исследования является классификация стратегий. По ре-
зультатам проведенного анализа теоретических основ обна-
ружено, что важным при разработке стратегии является учет 
специфики отрасли, в которой работает предприятие. Для 
выхода предприятия необходимо проанализировать мировой 
рынок, провести конкурентный анализ отрасли, проанализиро-
вать внутреннее состояние предприятий, а также определить 
стратегию развития на украинском рынке. В статье выявлены 
основные проблемы, с которыми может столкнуться предпри-
ятие, выходя на внешний рынок. Сформулированы стратеги-
ческие альтернативы развития предприятий и предложены 
пути их развития на внешнем рынке.

Ключевые слова: стратегическое управление, предприя-
тия, PEST-анализ, модель угроз, конкурентные преимущества.

АNNOTATION
The article revealed the essence of the company's strate-

gies for entering the foreign market and strategic management.  
At present, the company has spent much more time in such ar-
eas as sales and marketing, increasing revenues than inherent 
in the management of production to reduce costs. As consumer 
needs and demands spread rapidly around the world, they become  
extremely individualized and markets are very diverse in struc-
ture; the management of the enterprise, if it seeks to succeed in 
the market, must strictly adhere to the rule: to focus primarily on 
increasing revenue, rather than reducing costs. The result of the 
study is the classification of the strategy according to the following 
criteria:  market control (proximity to the consumer, the ability to 
respond quickly to changing needs, control trends in supply and 
demand); flexibility (the ability to quickly and adequately adapt acti- 
vities to changing elements of the business environment); resource 
requirements (the need to have a certain amount of financial, ma-
terial and labor resources for the organization and development of 
activities); risk (threat of unforeseen loss of expected profit, income 
or property, funds in connection with accidental changes in the 
conditions of economic activity or other circumstances). According 
to the results of the analysis of theoretical principles, it was found 
that it is important when developing a strategy to take into ac-
count the specifics of the industry in which the company operates.  
To enter the company it is necessary to analyze the world market 
of similar products, to conduct a competitive analysis of the indus-
try, to analyze the internal state of the company, as well as the 
development strategy in the Ukrainian market, to identify mission, 
goals and objectives. The article identifies the main problems that 
an enterprise may face when entering the foreign market, formu-
late and evaluate strategic alternatives to the company's develop-
ment and analyze the results obtained during the study, and then 
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suggest ways to develop the company in the foreign market. Thus, 
at this time it is necessary for management to correctly choose 
the necessary strategy for companies to enter the foreign market, 
which will allow them to generate income.

Key words: strategic management, enterprises, PEST-analy-
sis, threat model, competitive advantages.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. У сучасних умовах 
перенасичення ринку товарами і послугами все 
більшого поширення набуває концепція форму-
вання портфеля ризикового бар’єру функціону-
вання підприємств сфери послуг [5].

Будь-яке підприємство на стадії активного 
розвитку та стабільної підприємницької діяль-
ності починає розширювати економічні зв’язки 
та прагне вийти на зовнішні ринки. Сучасний 
міжнародний ринок створює надзвичайно великі 
перспективи для вітчизняних підприємств, але 
водночас висуває свої додаткові вимоги. Харак-
терною рисою для зовнішніх ринків є жорстка 
конкуренція, тому вихід на зовнішній ринок пе-
редбачає використання лише сучасних методів 
управління підприємством. Саме ці передумови 
й стали основною метою даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Питанню розроблен-
ня стратегій виходу на зовнішній ринок у сучас-
них умовах присвячено наукові роботи провід-
них учених, серед них – П. Дpукеp, Г. Мінцберг, 
М. Поpтеp, вітчизняні вчені: Л.Л. Антонюк, 
К.А. Компанець, К.Л. Железняк, Л.О. Лит-
вишко, Л.М. Гурч, А.П. Гречан, М.О. Карпен-
ко, В.О. Пастухова та ін. Теоретичною базою 
дослідження є сучасні теорії та методи виходу 
підприємства на зовнішній ринок, наукові кон-
цепції, монографії та публікації українських і 
зарубіжних учених із питань ефективності ЗЕД, 
менеджменту, формування механізмів страте-
гічного управління підприємством. 

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є  дослідження теорети-
ко-практичних аспектів формування стратегії 
підприємства.

Основними завданнями для реалізації по-
ставленої мети є:

– дослідити структуру формування стратегій;
– визначити етапи виконання стратегічного 

аналізу підприємств; 
– аналізувати середовище стратегічного 

управління підприємствами в сучасних умовах.  
Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Розвиток зовнішньоекономічної 
діяльності нерозривно пов’язаний із процесом 
глобалізації, розвитком економічних зв’язків 
між країнами, оновленням технічного забезпе-
чення підприємств і підвищенням рівня якості 
продукції та послуг [9]. 

Діяльність підприємства на ринку в умовах 
наявності прогнозованого конкурентного серед-
овища відноситься до тактики управління, тобто 

постійної діяльності в процесі управління під-
приємством щодо досягнення поставленої мети. 
Ця діяльність менеджменту підприємства про-
водиться відповідно до визначеної керівництвом 
вищого рівня стратегії. І від того, наскільки ме-
неджери середньої ланки управління будуть на-
цілені на реалізацію стратегії та в мотивовані на 
її реалізацію, значною мірою залежить успіх у 
реалізації вибраної стратегії підприємства [6].

Основними напрямами стратегічного розви-
тку та конкурентоспроможності транспортних 
підприємств у контексті ринкової оцифровки в 
аналізованих країнах були: високотехнологіч-
ний розвиток автомобільних перевезень завдя-
ки впровадженню нововведень у транспортні 
засоби та інфраструктуру; підтримка розвитку 
швидкісного залізничного або альтернативного 
транспорту; екологізація транспорту за допо-
могою новітніх технологій та оптимізація вико-
ристання транспорту; інтеграція транспортних 
систем країн шляхом створення єдиного тран-
спортного простору; поширення використання 
технологій супутникової навігації та цифрової 
логістики тощо [1].

Методичною базою інформаційної системи 
стратегічного маркетингу є комплекс взаємо-
пов’язаних елементів моніторингу ринку вну-
трішніх та зовнішніх детермінантів із засто-
суванням методів аналізу та з використанням 
ланцюгових підсистем для вибору потрібної 
стратегії підприємства [4].

 Виходячи з вищесказаного, ми відзначає-
мо, що стратегічне управління передбачає ви-
значення ключових позицій підприємства на 
певному ринку та оцінку подальшого розвитку. 
Так, залежно від поставленої головної цілі під-
приємства розробляються план та структура 
управління внутрішнім середовищем підпри-
ємства для контролю й керування всіма бізнес-
процесами для стимулювання роботи виробни-
чих підрозділів та їхніх керівників. Схематично 
цей процес представимо на рис. 1.

Вибір стратегії повинен виконуватися з до-
триманням певних етапів і включати в себе 
основні структурні елементи. Для підприємств 
першим основним етапом є визначення голов-
ної цілі його діяльності (місії). На цьому етапі 
обов’язково враховуються і формуються страте-
гічні цілі й завдання стосовно як цілого під-
приємства, так і його бізнес-процесів. Але го-
ловною передумовою здійснення цих етапів є 
визначення та проведення детального аналізу 
зовнішнього та внутрішнього середовища ді-
яльності підприємства, визначення його конку-
рентів, позиціонування на ринку й установлен-
ня сильних та слабких сторін його діяльності.  
Таким чином, з’ясовується головний перспек-
тивний напрям бізнесу. 

Для реалізації стратегій залежно від кон-
кретних умов використовуються такі моделі: 
внутрішнього управління фірми у спокійному 
зовнішньому середовищі; управління в умовах 
динамічного і різноманітного ринку; модель за-
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гроз, що виникають раптово, і можливостей у 
зовнішньому середовищі [11]. 

Розглянемо схему стратегічного аналізу 
(табл. 1).

Проведений аналіз дає визначення детермі-
нантів впливу на вибір стратегії виходу на між-
народний ринок. Стратегічне управління зага-
лом є процесом, який включає в себе три етапи: 

1. Спочатку в рамках стратегічного плануван-
ня визначаються довготривалі перспективи роз-
витку підприємства і його головних підрозділів. 

2. На етапі реалізації планів розробляються 
заходи зі здійснення стратегії підприємства. 

3. На третьому етапі за допомогою контролю 
визначаються основні проблеми підприємства. 

Вибір стратегії підприємства здійснюється на 
основі аналізу ключових факторів, що характе-
ризують його стан. Для системного аналізу зо-
внішнього середовища доцільно використати 
методи PEST-аналізу та «п’яти сил» М. Порте-
ра [8]. Основний принцип PEST-аналізу зумов-
лений динамічним характером зовнішнього се-
редовища. Кожна зміна окремого фактору може 
вплинути на підприємство (табл. 2.).

Метод «п’яти сил» М. Портера дає змогу 
провести аналіз по галузі і визначити положен-

Рис. 1. Структура стратегічного управління
Джерело: складено авторами на основі [10]

  

Аналіз середовища 

Вибір стратегії   
Визначення місії  

та цілей   

Виконання 
стратегії   

Оцінка та контроль  
виконання   

Таблиця 1
Схема стратегічного аналізу

Ідентифікація цілей 
– Аналіз зовнішнього середовища 
– Виявлення можливостей та загроз 

– Аналіз внутрішнього середовища 
– Виявлення сильних та слабких сторін

Визначення ключових компетенцій 
Джерело: складено авторами на основі [2]

Таблиця 2
Складники PEST-аналізу

Політико-правові чинники Економічні чинники
– Політичний режим у країні та ступінь його 
стабільності
– Зміни в законодавстві
– Характер взаємодії політики та бізнесу
– Позиція держави по відношенню до іноземного 
капіталу, створення спільних підприємств
– Національне законодавство та його відповідність 
нормам міжнародного права

– Спільна економічна ситуація (ВВП, національний 
дохід, темпи росту, спільні інвестиції, інфляція)
– Частка державного сектору
– Характер державного регулювання грошового обороту
– Рівень ділової активності
– Стан банківської системи, процентні ставки
– Інвестиційний клімат 
– Рівень безробіття

Соціокультурні чинники Технологічні чинники

– Демографічна ситуація в регіонах, де планується 
розташування підприємств або реалізується значна 
частка продукції
– Соціально-економічна структура населення
– Система суспільних та національних цінностей, 
смаків та вподобання 
– Активність споживачів

– Ступінь сучасності технологій виробництва
– Величина та структура витрат на НДДКР із різних 
джерел фінансування 
– Кількість відкриттів, винаходів, патентів, 
важливих, для створення нового продукту
– Захист інтелектуальної власності
– Державна політика у сфері НТП

Джерело: складено авторами на основі [7]
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ня підприємства в конкурентному середовищі. 
Модель Портера дає змогу зробити висновок: 
для успішного протистояння конкурентним си-
лам необхідно розробити таку стратегію, яка б 
відгородила підприємство від дії п’яти конку-
рентних сил Портера і забезпечила б створення 
надійних позицій на ринку. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Питання розроблення стратегії в сучасних умо-
вах є необхідним для розвитку і конкурентної 
діяльності підприємств на ринку. Правильна 
побудова дослідження та вибір головної цілі 
підприємства стають запорукою надійного стра-
тегічного управління і розвитку підприємства. 
У статті представлено детальний аналіз етапів 
здійснення стратегічного управління сучасни-
ми підприємствами, що допоможе їх надійно-
му виходу на зовнішній ринок. Виявлено осно-
вні чинники, що формують ризикові бар’єри, 
урахування яких дає змогу враховувати пере-
ваги та недоліки виходу підприємств на зо-
внішній ринок та забезпечити надійні позиції  
на ньому.
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