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Діючі умови господарювання висувають всі нові вимоги до успішного 

функціонування підприємств. На сьогоднішній день основними з них є  

гнучкість (для швидкого реагування на дії конкурентів) та використання дієвих 

механізмів ринкової боротьби (для випередження своїх конкурентів хоча б на 

один крок). Підприємства мають адаптуватись до зовнішнього середовища, не 

зупиняючись при цьому у своєму розвитку. Саме стратегічне управління варто 

розглядати як управлінську технологію, яка може допомогти підприємству 

знайти нові напрями розвитку. 

Завдання стратегічного управління на поліграфічному підприємстві 

полягає у досягненні цілей його діяльності при оптимальному використанні 

потенціалу підприємства з урахуванням чинників зовнішнього середовища 

підприємства шляхом приведення їх у відповідність один з одним, а 

інструментом досягнення цілей є стратегії. Особливості стратегії та 

стратегічного управління залежать від ряду чинників, серед яких виділяють: 

галузеву приналежність, тип виробництва, розмір підприємства та рівень його 

спеціалізації, особливості виробничого потенціалу та наявність науково-

технічного потенціалу, рівні концентрації, кооперації та управління. 

Проблемою сьогодення для більшості підприємств є не лише переведення у 

площину довгострокових перспектив розвитку постійного підвищення 

ефективності їх діяльності, а й перевага поточних завдань над стратегічними.  

Розробка стратегії розвитку передбачає визначення стійких конкурентних 

переваг, які розглядаються як особлива компетентність організації, стратегічної 

позиції або сфери дії та розподіл ресурсів між сферами її діяльності. 

Фундаментом стратегічної позиції є три види позиціонування, що можуть 

доповнювати один одного, а саме: асортиментне, сегментне, за принципом 

доступності. Іншими словами, це питання виробництва специфічних товарів, 



послуг та виконання робіт; завоювання окремого сегменту ринку; оптимальне 

розташування підприємства відносно замовників (клієнтів, споживачів). 

Формування стратегії (або стратегічного набору) залежить від 

особливостей підприємства та ситуацій, в яких воно знаходиться. Тому можна 

сказати, що скільки існує підприємств, стільки буде і індивідуальних 

стратегічних наборів. Однак будь-яка стратегія визначається взаємодією і 

боротьбою різних чинників (сил, факторів), що мають відношення до 

конкурентної діяльності підприємства. Базовий ромб стратегічного управління 

об’єднує чотири первинні складові стратегії:  розподіл видів діяльності в 

часовому просторі; розподіл та перерозподіл стратегічних ресурсів; створення і 

використання кадрового потенціалу;  використання зовнішнього середовища. 

Перша складова підкреслює динамічні властивості стратегії та її залежність від 

часового періоду (життєвого циклу стратегії підприємства); друга і третя - 

рівень потенціалу підприємства (ресурси, люди), причому як фактичний, так і 

прогнозний; четверта - ступінь привабливості конкурентного оточення. 

В цілому, система стратегічного управління вирішує такі завдання: 

1) управління стратегією на ринку - вибір стратегічної позиції на ринку; 

2) управління організацією - внутрішні зміни організації, пов’язані з 

діяльністю на ринку; 

3) реалізація стратегічного менеджменту - взаємодія між стратегічною 

позицією на ринку та процесами, що відбуваються в самій організації, які 

мають носити системний і комплексний характер. 

Отже, система стратегічного управління задає підприємству напрям 

перспективного розвитку бізнесу і відповідає на ряд питань: якою стане 

організація через 3-5 років; якими мають бути кількісні цілі (показники), щоб 

досягти бажаної позиції на ринку; якими мають бути програми дій, щоб 

забезпечити реалізацію цілей. 


