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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток підприємств значною мірою забезпечується 

ефективною дією системи прийняття управлінських рішень, пов'язаних з їх 

стратегічною діяльністю та оперативним реагуванням на зміни характеристик 

бізнес-середовища. При цьому наявність невизначеності й ризику в різних сценаріях 

подій, обмеженість ресурсних можливостей та зміни в інституціональному 

середовищі визначають необхідність розробки нових унікальних підходів, 

спрямованих на пошук та аналіз усіх можливих варіантів рішень, що складають 

доцільний вибір стратегії розвитку підприємства. За таких умов теоретичне та 

методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень має бути інструментальним 

підґрунтям сучасного управління, стратегічною платформою для розроблення 

ефективних засобів досягнення цілей розвитку. Однак, практика діяльності 

вітчизняних підприємств свідчить про певне коло проблем у забезпеченні 

відповідними управлінськими техніками і стратегічними заходами їх розвитку, що 

негативно позначається на пошуку та реалізації інноваційних можливостей для 

досягнення очікуваних результатів та якості організаційних перетворень.  

Дослідженню процесів прийняття стратегічних рішень,як розроблення та 

реалізації ціннісних установок, формування відповідних культури мислення, стиля 

керівництва та організаційної структури, залучення та мотивації управлінського 

персоналу до процесів розвитку, присвятили свої роботи такі вітчизняні й 

закордонні фахівці як: І. Ансофф, Г. Кунц, С. Міллер, Е. Мінцберг, Д. Норт, 

К. Прахалад, A. Стрикленд, Г. Томас, А. Томпсон., Г. Хемел, А.  Воронкова, 

Т.  Долгопятова, А.  Зуб, Г. Б. Клейнер, А. Наливайко, В. Отенко, В. Пономаренко, 

А. Тонких, С. В. Філиппова, О. М. Ястремська та ін. У роботах цих авторів 

опрацьовані теоретичні положення, концепції, моделі та методи прийняття 

стратегічних рішень, їх організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення. 

Однак, слід відмітити, що економічні умови функціонування вітчизняних 

підприємств швидко змінюються (ускладнення та динамізм кризових явищ, 

трансформації у сферах науково-технічних досягнень, транскордонної інтеграції, 

внутрішніх та зовнішніх ринків, економічного співробітництва тощо) та ведуть до 

виникнення нових ідей в управлінні розвитком, обумовлюють необхідність 

формування адекватного теоретичного та методичного забезпечення прийняття 

стратегічних рішень на підприємстві. Актуальність, практична значущість і 

недостатня розробленість зазначених питань зумовили вибір теми дисертації, мету 

та завдання дослідження, його логіку та структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до тематики науково-дослідних робіт Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця та НДЦ Індустріальних проблем 

розвитку НАН України. Результати дослідження використано під час виконання 

науково-дослідних робіт: «Розробка аналітичного інструментарію стратегічного 

позиціонування підприємства» (номер державної реєстрації 0117U007759), де 

здобувачем виконано розділ «Методичний інструментарій забезпечення процесу 

формування стратегії підприємства»; «Розвиток механізму активізації експортної 

діяльності підприємств в умовах торгівельних війн та інтеграційних процесів» (номер 
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державної реєстрації 0117U007236); «Забезпечення економічної безпеки України в 

контексті інтегрування ЄС» (номер державної реєстрації 0114U004556)», у межах 

якої здобувачем проведено аналіз стану та перспектив розвитку стратегічного 

партнерства машинобудівних підприємств Харківського регіону з європейськими 

високотехнологічними компаніями. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є подальший 

розвиток теоретичних положень та формування методичного забезпечення 

прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства. Для досягнення 

поставленої мети встановлено та вирішено такі наукові та практичні задачі: 

сформувати понятійний апарат прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 

підприємства; 

проаналізувати та систематизувати існуючі теоретичні підходи до прийняття 

стратегічних рішень;  

обґрунтувати положення та визначити інструментарій прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку підприємства; 

розробити методичне забезпечення та провести аналіз стану та перспектив 

розвитку машинобудівних підприємств, виявити особливості прийняття 

стратегічних рішень та за результатами їх реалізації визначити стратегії розвитку; 

розробити методичний підхід до прийняття стратегічних рішень щодо 

розвитку підприємства; 

удосконалити інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку підприємств; 

сформувати методичний підхід до оцінювання узгодженості стратегічних 

рішень в процесі прийняття та готовності до їх реалізації. 

Об’єктом дослідження обрано процес прийняття стратегічних рішень щодо 

розвитку підприємства. 

Предметом дослідження є теоретичні положення, методи, засоби, 

інструментарій та методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень щодо 

розвитку підприємства. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність 

способів наукового пізнання, загальнонаукові принципи, методи та прийоми, що 

використовувалися в процесі проведення досліджень. Теоретичним підґрунтям 

дослідження стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі 

стратегічного управління розвитком підприємства.  

Для досягнення поставленої мети й завдань у роботі використано: індуктивний і 

дедуктивний методи – для уточнення понятійного апарату прийняття стратегічного 

рішення, формування системи положень та принципів прийняття стратегічних 

рішень; методи аналізу і синтезу – для виділення класифікаційних ознак видів 

стратегічних рішень та відповідного інструментарію; методи емпіричного 

дослідження – спостереження, порівняння, експеримент та вимір – для аналізу умов 

та особливостей прийняття стратегічних рішень на машинобудівних підприємствах; 

методи експертного оцінювання – для аналізу існуючого стану проблем та напрямів 

прийняття стратегічних рішень на машинобудівних підприємствах; метод 

кластерного аналізу – для виділення стратегій розвитку підприємств; методи 

фінансово-економічного аналізу – для формування комплексу показників 
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інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття стратегічних рішень, оцінювання 

узгодженості стратегічних рішень в процесі прийняття та готовності до їх реалізації. 

Інформаційною базою дослідження є матеріали Державної служби статистики 

України, дані фінансової та статистичної звітності машинобудівних підприємств 

Харківського регіону, європейські та американські стандарти якості управління, 

ресурси мережі Інтернет. Правове поле дослідження склали чинні законодавчі та 

нормативні документи, що регламентують діяльність суб’єктів господарювання в 

Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретичних 

положень та формуванні методичного забезпечення прийняття стратегічних рішень 

щодо розвитку підприємства, а саме: 

удосконалено: 

методичний підхід до прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 

підприємства, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на реалізації принципів 

взаємоузгодженості між стратегічними напрямами розвитку та інструментальними 

цілями, раціональності – за рахунок розроблення та використання інструментарію 

аналізу та оцінки наявних та нових можливостей розвитку, колегіальності – через 

врахування інтересів зацікавлених сторін та розробки організаційних заходів, 

процедур для створення умов інформаційної прозорості, безконфліктності 

прийняття стратегічних рішень, що дало можливість виділити декларативно-

інструктивний характер організаційного інструментарію прийняття стратегічних 

рішень; 

інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття стратегічних рішень, 

відмінністю якого є сформований комплекс показників та методів для аналізу 

особливостей прийняття стратегічних рішень та пріоритетів їх вирішення, 

показників-індикаторів для оцінювання процесів реалізації стратегічних рішень в 

стратегіях розвитку, а також їх інтерпретації з метою виявлення проблемних зон та 

розроблення комплексу відповідних організаційних заходів щодо розвитку 

підприємств; 

методичний підхід до оцінювання узгодженості стратегічних рішень в процесі 

прийняття та готовності до їх реалізації, в рамках якого у порівнянні з наявними 

розробками виділені складові відповідно до процесів прийняття-реалізації 

стратегічних рішень (визначеність стратегічних цілей та намірів; розробка та 

реалізація стратегії, розвиток компетентності персоналу, підвищення інноваційності 

бізнес-процесів, застосування нових форм співробітництва) та очікуваних 

результатів-вигід з реалізації стратегічних рішень для підприємства та його 

зацікавлених сторін (власників, менеджерів, партнерів, суспільства); 

дістали подальшого розвитку: 

понятійний апарат прийняття стратегічних рішень, відмінність якого полягає у 

визначені контенту, сутності  та ознак стратегічного рішення, що розглядається як 

результат процесу вибору стратегічних цілей розвитку, розробки та реалізації 

засобів, дій та методів їх досягнення на засадах діючого інституту прийняття 

рішення та організаційних знань, управлінського переконання, професіоналізму 

осіб, що його приймають; 

теоретичне забезпечення прийняття стратегічного рішення, відмінністю якого 
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є сформована система положень та принципів: раціональності в обґрунтуванні, 

узгодженості цілей та завдань розвитку; визначеності у послідовності дій, 

інструментів прийняття та реалізації стратегічного рішення; врахування 

нормативно-правових обмежень діючого інституту прийняття рішень у забезпеченні 

колегіальності, інформаційної прозорості, соціальної відповідальності прийняття 

стратегічного рішення; компетентності осіб, що приймають стратегічне рішення; 

систематизація видів стратегічних рішень за рахунок їх групування за 

узагальненими ознаками цілевизначення, повноти знань ОПР та способів їх 

застосування (раціональні/ірраціональні; формалізовані/неформалізовані; 

стандартні/унікальні; контурні/структуровані/алгоритмічні; апріорні/ апостеріорні), 

організації діючого інституту прийняття рішень (раціонально-правові, колегіальні, 

політичні), що дало можливість виділити  інформаційно-аналітичну та організаційну 

складові інструментарію прийняття стратегічних рішень та їх змістовне наповнення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні 

положення дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних методичних 

рекомендацій щодо організаційного та аналітичного забезпечення прийняття 

стратегічних рішень у корпоративному управлінні підприємством.  

Результати дисертаційної роботи використано в практичній діяльності 

промислових підприємств Харківської області: АТ «У.П.Е.К.» (довідка № 213–1/1-

02 від 17.01.17), в діяльності якого впроваджено розроблені пропозиції щодо 

стратегічного планування заходів розвитку стратегічного партнерства та виходу на 

нові ринки збуту, та ТОВ «Петрометал Україна» (довідка № 28/08-3 від 28.08.17), де 

впроваджено запропоноване автором методичне забезпечення прийняття 

стратегічних рішень.  

Ряд теоретичних розробок використовується у навчальному процесі 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця при 

викладанні навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз» (довідка № 20/86-02-158/1 

від 09.10.20). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою, викладені в ній теоретичні й методологічні напрацювання та 

практичні результати отримані автором і належать йому особисто. Основні 

положення дисертації дістали відображення у низці авторських публікацій, особистий 

внесок у які наведено у списку основних опублікованих праць за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і практичні 

результати дисертації оприлюднені на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях: XV Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Проблеми стійкості функціонування суб’єктів ринкової економіки України» 

(м. Феодосія, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Виробничо-

експортний потенціал національної економіки» (м. Ужгород, 2014 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та 

практичні аспекти» (м. Одеса, 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конферен-

ції «Соціально-економічні напрями трансформації держави та регіонів» (м. Львів, 

2014 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

економіки та менеджменту» (м. Запоріжжя, 2017 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Конкурентоспроможність та інновації» (м. Харків, 2017 р.). 
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Публікації. Основні результати і висновки дисертації знайшли відображення 

в 15 наукових працях, серед яких 1 стаття у виданнях, що входять до періодичних 

наукових видань інших держав, які входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та Європейського Союзу, 2 статті у фахових виданнях, 

6 статей у наукових періодичних виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз та 6 тез доповідей і матеріалів конференцій. Загальний обсяг 

публікацій – 5,44 ум.-друк. арк., особисто автору належить 4,62 ум.-друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 252 

сторінках машинописного тексту(10,5 авт. арк.), містить 39 таблиць, з них 7 на 8 

повних сторінках, 36 рисунків, з них 1 на 1 повній сторінці, список використаних 

джерел складається із 212 найменувань – на 20 сторінках, 7 додатків – на 24 

сторінках. Обсяг основного тексту дисертації становить 199 сторінок (8,29 авт. арк.). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформовано її мету, завдання, 

предмет, об’єкт, методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне 

значення одержаних результатів, особистий внесок, апробацію, подано 

характеристики публікацій. 

У першому розділі – «Теоретичне забезпечення прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку підприємства» – сформовано понятійний апарат прийняття 

стратегічних рішень щодо розвитку підприємства; проаналізовано та 

систематизовано існуючі теоретичні підходи до прийняття стратегічних рішень; 

обґрунтовано положення та визначено інструментарій прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку підприємства. 

Аналіз концептуального базису щодо визначення сутності та змісту поняття 

«стратегічне рішення» дозволив виділити теоретичні підходи, узагальнити основні 

положення та принципи прийняття стратегічних рішень. У дисертації представлено, 

що дослідниками характеризуються такі рішення як складні, довгострокові, що 

кардинально змінюють стан об’єкта управління. Прийняття рішень є основою 

управлінської діяльності, результатом вибору варіанту дій, спрямованих на 

досягнення визначених цілей підприємства. В дисертації сформовано понятійний 

апарат прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства, який складають 

поняття, що розкривають: 

сутність та контент стратегічного рішення – «процес», «інформація», «цілі», 

«вибір», «інструментарій як засоби дій та методи», «результати»; 

стадії процесу прийняття стратегічного рішення – осмислення, ініціація, вибір, 

розроблення, реалізація, контроль;  

ознаки стратегічних рішень – унікальність, довгостроковість, складність, 

пріоритетність; 

об’єкт прийняття стратегічного рішення – проблеми або об’єкти управління 

розвитком підприємства; 

суб’єктів, які приймають рішення, та їхні вміння працювати в умовах 

невизначеності, взаємодія в процесі прийняття рішень та їх інтереси.  

У дисертації зазначено, що теоретичне підґрунтя досліджень стратегічних 
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рішень складають положення та принципи системного, процесного, 

інституціонального, поведінкового та компетентнісного підходів (табл. 1).  

Таблиця 1 

Теоретичні положення та принципи прийняття стратегічних рішень 

 щодо розвитку підприємства 
 

Теоретичні підходи Основні положення, принципи 

Системний 

 

Принципи системності в організації прийняття стратегічних рішень та 

раціональності їх обґрунтування, узгодженості цілей та завдань розвитку. 

Система прийняття стратегічного рішення здійснює функції 

цілевизначення, планування, володіє засобами та інструментами 

досягнення цілей, забезпечує інформацією та комунікацією. 

Процесний  

Визначає певну послідовність (етапи, стадії) в прийнятті та реалізації 

стратегічних рішень. Акцентує увагу на інструментах як способу дій, 

методах прийняття та реалізації стратегічних рішень. Принцип 

своєчасності є вагомим фактором прийняття стратегічного рішення. 

Інституціональний 

 

Врахування при прийнятті стратегічних рішень діючих нормативно-

правових обмежень; інтересів учасників корпоративних відносин. 

Ключовими є принципи колегіальності, інформаційної прозорості, 

соціальної відповідальності. 

Поведінковий 

Лідерство, інтуїція та харизма в прийнятті стратегічних рішень; 

вмотивованість на розвиток; сприйняття персоналом стратегічного 

рішення, формування готовності персоналу до його реалізації. 

Компетентнісний 

Стратегічне мислення та використання знань, досвіду як унікального 

стратегічного ресурсу для розвитку; активний пошук можливостей та їх 

використання в процесах розвитку. 

 

Системний та процесний підходи (табл. 1) є методологічним базисом теорії 

прийняття рішень, спрямовані на пошук моделей, що встановлюють зв’язок змінних 

для певних ситуацій та типів стратегічних рішень. В основі поведінкового та 

компетентнісного підходів лежить визнання факту суб’єктивності стратегічних рішень, 

що дозволяє інтерпретувати його на рівні соціологічних та психологічних процесів 

через вплив упереджень, переконань, мотивів, стереотипів учасників його прийняття. В 

дисертації доведено, що будь-які стратегічні рішення, що приймаються на 

підприємстві, обмежені інституціональними умовами та підвладні інтересам 

зацікавлених груп. Тому з позиції інституціонального підходу прийняття стратегічного 

рішення розглядається як результат колегіального вибору цілей, засобів та дій, що 

відповідають принципам корпоративного управління та інтересам основних учасників 

корпоративних взаємовідносин для досягнення стратегічних цілей. 

У дисертації визначено, що інструментарій прийняття стратегічних рішень є 

сукупністю методів, прийомів, способів, підходів для прийняття стратегічних рішень на 

підприємстві. Відповідно до визначених положень та принципів, виділених видів 

стратегічних рішень, що приймаються на підприємстві за ознаками цілевизначення, 

повноти знань та способів їх застосування, організації діючого інституту прийняття 

рішень систематизовано інструментарій прийняття стратегічних рішень.  

Систематизація рішень, що пов’язані з використанням інформації й направлені на 

подолання невизначеності при виборі цілей розвитку та способів їх досягнення, 
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відповідає принципу раціональності для обґрунтування стратегічного рішення та 

контролю над його реалізацією й виділяє інформаційно-аналітичний інструментарій, 

що містить значну кількість методик – від фундаментальних та модифікованих 

досліджень до евристичних методів.  Систематизація рішень за ознакою організації 

діючого інституту прийняття стратегічного рішення на підприємстві відповідає 

принципу колегіальності його прийняття й тому виділяє організаційний інструмента-

рій: створення комітетів у наглядовій раді з подолання конфліктів, внутрішнього 

контролю за реалізацією стратегічних цілей; корпоративні стандарти прийняття 

стратегічних рішень; механізми ухвалення найважливіших стратегічних рішень та 

комунікаційні методи для подолання конфліктів, узгодження інтересів, досягнення 

консенсусу між основними учасниками прийняття рішень через проведення 

переговорів, круглих столів, ідентифікація основних груп впливу та їхніх інтересів. 

Аналіз сучасного інформаційно-аналітичного інструментарію, що 

використовують машинобудівні підприємства, довів наявність в їх арсеналі переважної 

більшості фінансових показників та екстраполятивних прийомів та способів аналізу. 

Тому подальший розвиток інструментарію повинен відбуватися через побудову 

досконаліших показників-індикаторів, що враховували б організаційний, 

компетентнісний, когнітивний аспекти в прийнятті стратегічних рішень та для 

контролю їх реалізації. За таким положенням важливою є розробка методичного 

забезпечення оцінювання організаційних знань та досвіду груп-учасників прийняття 

стратегічних рішень. Вирішення зазначених завдань неможливе без аналізу стану та 

перспектив розвитку машинобудівних підприємств з урахуванням особливостей 

прийняття відповідних стратегічних рішень.  

У другому розділі – «Аналіз умов та результатів прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку машинобудівних підприємств» – розроблено методичне 

забезпечення та проведено аналіз стану та перспектив розвитку машинобудівних 

підприємств, виявлено особливості прийняття стратегічних рішень та за результатами 

їх реалізації визначено стратегії розвитку. 

Аналіз умов та результатів прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 

машинобудівних підприємств здійснено з урахуванням принципів: системності та 

комплексності, що проявляються у врахуванні взаємозумовленості інноваційних, 

інституційних та ринкових чинників, тенденцій їх змін у світовій та вітчизняній 

машинобудівній галузі; пріоритетності за допомогою визначення стратегій розвитку та 

найбільш задіяного інструментарію прийняття та реалізації стратегічних рішень 

машинобудівними підприємствами; причинності через використання показників 

ефективності діяльності та інноваційної активності машинобудівних підприємств як 

результату реалізації попередніх стратегічних рішень і досягнення поставлених цілей 

розвитку; об’єктивності за рахунок виокремлення опосередкованих ознак ефективності 

діючого інституту прийняття стратегічних рішень та їх відповідності світовим 

стандартам якості корпоративного управління. Методичне забезпечення аналізу 

прийняття стратегічних щодо розвитку підприємств складають процедури: логічного 

представлення завдань (аналізу стану та перспектив розвитку підприємств 

машинобудівної галузі, особливостей прийняття стратегічних рішень, стратегій 

розвитку та проблемних питань, що вирішуються через прийняття стратегічних рішень 

для їх реалізації), вибору методів та формування системи показників, критеріїв та 
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інтерпретації отриманих результатів (табл. 2). 

Таблиця 2 

Методичне забезпечення аналізу прийняття стратегічних щодо розвитку 

підприємства 
 

Завдання Методи Результати 

1. Здійснити аналіз стану 

та перспектив розвитку 

підприємств машинобу-

дівної галузі 

Економіко-
статистичний  
аналіз,  
рейтингові 
оцінки 
  

Виявлено загальні тенденції розвитку світової  
машинобудівної галузі та підприємств України. 
Проаналізовано інноваційну активність 
машинобудівних підприємств Харківського 
регіону.  

2. Виявити  особливості 

прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку 

підприємств, типові 

стратегії та актуальний 

інструментарій реалізації 

стратегічних рішень  

Стратегічний 

аналіз, 

аналіз сайтів 

досліджуваних 

підприємств, 

експертне 

оцінювання  

Проаналізовано пріоритети розвитку досліджуваних 

підприємств за параметрами: ціль, масштабність та 

направленість дій, організаційні форми та 

інструментарій їх реалізації. Проведено аналіз 

дієвості та якості інституту прийняття стратегічних 

рішень в  системі корпоративного управління 

вітчизняних підприємств. Визначено стратегії 

розвитку та відповідний інструментарій їх реалізації. 

3. Сформувати систему 

показників та критеріїв, 

визначити стратегії 

розвитку та проблемні 

питання машинобудівних 

підприємств  

Методи та 

прийоми 

фінансово-

економічного 

аналізу, 

експертне 

оцінювання, 

кластерний 

аналіз  

Сформовано кластери досліджуваних підприємств 

за видами стратегій: зовнішнього та внутрішнього 

зростання за рахунок розширення асортименту та 

виходу на зовнішні ринки збуту; виживання за 

критерієм стійкості фінансово-економічного стану; 

внутрішнього зростання за рахунок оновлення 

продукції та розширення ринку, пошуку нових 

ринків збуту, навчання персоналу та 

реструктуризації виробничих потужностей; 

стратегія «без змін». 

4. Визначити збалансова-

ність прийняття страте-

гічних рішень на підпри-

ємстві та готовності до їх 

реалізації 

Експертне 

оцінювання 

Запропоновано методичний підхід до оцінювання 

збалансованості прийняття стратегічних рішень на 

підприємстві та готовності до їх реалізації.  

 

Аналіз стану та перспектив розвитку підприємств машинобудівної галузі 

здійснено у контексті врахування інноваційних чинників та тенденцій їх змін у світовій 

та вітчизняній машинобудівної галузі. Тенденції розвитку світової машинобудівної 

галузі свідчать про поглиблення спеціалізації, кооперації та концентрації, ускладнення 

виробництв, підвищення вимог до кваліфікації персоналу. Найбільш проблемними 

питаннями, готовності виробничого сектору України до майбутнього з точки зору 

інновацій і технологій є: низький рівень розвитку кластерів; незначна частка 

підприємств, які готові сприймати і впроваджувати інновацій у свій виробничий 

процес; низький рівень залучення прямих іноземних інвестицій та трансферу 

технологій, впровадження ІКТ технологій.   

На внутрішньому ринку продовжується зниження економічної та 

інвестиційної активності, промислове виробництво в 2019 році скоротилося у 

порівнянні з 2018 роком на 7,7%. При цьому темпи падіння в машинобудуванні 

вдвічі випереджають загальний спад у промисловості. Машинобудування в 
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структурі промисловості складало у 2013 році 18-20%, а на теперішній час 7-8%. За 

результатами аналізу стану та перспектив розвитку підприємств машинобудівної 

галузі визначено, що відбувається скорочення виробництва продукції 

машинобудування (у 2019 році у порівнянні з попереднім роком має місце падіння 

рівня виробництва у машинобудуванні на 5,6 %; виробництві електричного 

обладнання на 19,9%); спостерігався низький рівень інноваційної активності 

машинобудівних підприємств; на основних ринках збуту відбувалося зменшення 

експорту продукції машинобудування та збільшення імпорту. 

Для визначення особливостей прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 

проведено аналіз діяльності 18 машинобудівних підприємств Харківського регіону. 

За результатами аналізу прийняття стратегічних рішень за класифікаційною 

ознакою організаційної моделі їх прийняття визначено, що типовими для 

досліджуваних підприємств є раціонально-правові та колегіальні рішення. 

Особливістю дії інституту прийняття стратегічних рішень на машинобудівних 

підприємствах є висока концентрація контролю та централізації рішень з боку 

керівництва. Негативним є факт, що більш ніж на 53% серед досліджуваних 

підприємств обговорення стратегічних рішень не виносять на акціонерні збори; 

мають низький ступінь регламентації діяльності органів управління; отримання 

основного прибутку крупних акціонерів відбувається шляхом управління 

фінансовими потоками підприємства, а не у вигляді дивідендів; підприємства 

характеризуються відсутністю регламенту дивідендної політики та нерегулярністю 

виплат дивідендів акціонерам; не мають служби внутрішнього аудиту. Більше 

половини досліджуваних підприємств не мають власної науково-дослідної бази, а 

також не вирішують питання, пов’язані з інноваційним розвитком – розробкою й 

освоєнням нової продукції або покращенням технічних характеристик вже існуючої.  

Результати аналізу стратегічних рішень за повнотою знань та способів їх 

застосування на організаційному рівні (ключових груп, що приймають рішення – 

менеджерів, Наглядової ради, інвесторів, партнерів, тощо) корпоративного 

управління досліджуваних машинобудівних підприємств показали: відсутність 

чітких критеріїв й процедури проведення оцінки особистого внеску кожного члена 

Наглядової ради в розвиток підприємства; відсутність процедури відбору та 

призначення членів Наглядової ради на засадах компетентнісного підходу – на 13% 

досліджуваних підприємств не висунуто жодних кваліфікаційних вимог до членів 

наглядової ради; серед сформованих вимог – до галузевих знань та досвіду роботи 

(на 47 % підприємствах ), до особистих якостей (на 46 % підприємствах), до знань у 

сфері фінансів і менеджменту – (на 6 % серед досліджуваних підприємств), до 

відсутності конфлікту інтересів серед членів Наглядової ради (на 5 % 

досліджуваних підприємств). Такий стан якості корпоративного управління на 

машинобудівних підприємств не створює умов для компетентного стратегічного 

вибору та визначає відповідний характер питань, що їх складають.  

Аналіз стратегічних рішень досліджуваних машинобудівних підприємств за 

ознакою їх цілеспрямованості та змістовного наповнення дозволив виявити, що для 

62 % досліджуваних підприємств в умовах нестабільності основною стратегічною 

метою є збереження фінансово-економічної сталості, закріплення їх ринкових 

позицій. Серед досліджуваних 18 машинобудівних підприємств Харківського 
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регіону більшість реалізує стратегію виживання та підтримки фінансової 

стабільності в короткостроковому періоді через вилучення вкладень та скорочення 

виробництва. Тільки чверть з досліджуваних підприємств вирішують питання, що 

пов’язані з оновленням їх організаційно-виробничої діяльності. При цьому всі 

машинобудівні підприємства є чутливими до кризових умов економіки країни. Для 

реалізації стратегій розвитку досліджувані машинобудівні підприємства 

використовували такі способи та форми стратегічного партнерства: кооперацію зі 

світовими високотехнологічними компаніями (26,7%); відкриття філій та 

представництв, в тому числі угоди на ексклюзивну дистрибуцію (20,0%). 

Аналіз прийняття стратегічних рішень в інвестиційно-інноваційній, техніко-

технологічній, маркетинговій сферах діяльності і з питань управління персоналом 

досліджуваних машинобудівних підприємств дозволив виділити найбільш 

проблемні питання та особливості задіяного інструментарію їх вирішення. Так, для 

розширення ринків збуту та просування бренду підприємствами найбільш 

актуальними визначено: використання стратегії ребредингу (93,3%); залучення 

зовнішніх ЗМІ для проведення рекламних кампаній (46,7% підприємств з 

досліджуваних); оновлення товарного знаку, логотипу, маркування та пакування 

продукції (93,3%); виготовлення та розповсюдження тематичної сувенірної 

продукції (86,7%); проведення тематичних прес-конференцій (13,3%); участь у 

ярмарках, конференціях та виставках (100%); підготовка та розміщення прес-релізів 

для продукції, регулярне видання власних електронних ЗМІ (66,7%). Результати 

аналізу є підґрунтям для формування методичного забезпечення прийняття 

стратегічних рішень щодо розвитку підприємств.  

У третьому розділі – «Формування методичного забезпечення прийняття 

стратегічних рішень щодо розвитку підприємств» – розроблено методичний підхід 

до прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства; удосконалено 

інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 

підприємства; сформовано методичний підхід до оцінювання узгодженості 

стратегічних рішень щодо розвитку та готовності підприємства до реалізації. 

Методичний підхід до прийняття стратегічних рішень базується на визначених 

принципах, стратегічних заходах та містить методичне забезпечення його реалізації. 

Основною ідеєю такого методичного підходу є розробка та реалізація стратегії 

розвитку як системи взаємоузгоджених стратегічних рішень за основними 

напрямками розвитку підприємства, що визначають його внутрішній стан та 

зовнішню поведінку. Відповідно до розробленого методичного підходу основними 

принципами прийняття  стратегічних рішень щодо розвитку підприємства є: 

цілевизначеність, що обумовлена новими орієнтирами на розвиток та необхідністю 

формування певного набору стратегічно значущих напрямків діяльності; 

ініціативність та креативність визначаються стратегічним баченням, 

довгостроковим управлінським переконанням, професіоналізмом; узгодженість – 

через відповідність завдань та способів дій визначеним цілям розвитку 

підприємства; адаптивність досягається активним пошуком джерел стратегічних 

можливостей за допомогою спостереження, накопичення організаційних знань, 

впровадження передових світових практик та досвіду; збалансованість 

забезпечується через врахування інтересів ключових груп-учасників прийняття 
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стратегічних рішень реалізацією політики діалогу та консенсусу; вмотивованість на 

розвиток досягається сприйняттям, підтримкою стратегічного рішення та 

готовністю персоналу до його реалізації. 

В дисертації доведено, що реалізація зазначених принципів прийняття 

стратегічних рішень забезпечується інструментарієм аналізу та оцінки (критеріями, 

показниками та методами їх розрахунку) наявних та нових можливостей розвитку, 

вибору та реалізації стратегій розвитку. Тому формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття стратегічних рішення логічно починати із підбору критеріїв та 

показників, що будуть покладені в основу порівняння альтернатив розвитку, 

обґрунтування стратегічних рішень. Побудована система показників відповідає 

функціональним сферам діяльності підприємства за критеріями фінансово-економічної 

стійкості, виробничої ефективності, результативності маркетингової діяльності та 

ефективності використання персоналу (рис. 1).  

 
Рис. 1. Система показників для прийняття стратегічних рішень  

щодо розвитку підприємств 
 

Система показників 

щодо обґрунтування 

та прийняття 

стратегічних рішень 

підприємства 

Фінансові показники: чистий прибуток, рентабельність активів, 

рентабельність власного капіталу, коефіцієнти фінансової автономії, 

виручка із розрахунку на одного співробітника, відсоткове вираження 

затрат, коефіцієнт оборотності оборотних активів, оборотність 

власного капіталу, оборотність запасів, коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості, коефіцієнт загальної ліквідності, 

коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, 

коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт фінансового ризику 

Виробничі показники: 

фондовіддача, 

фондомісткість 

виробництва 

фондоозброєність праці, 

рентабельність 

виробництва, 

трудомісткість 

продукції 

Показники ефективності 

використання персоналу: 

продуктивність праці, 

рівень виконання норм 

виробітку, витрати на 

розвиток персоналу, 

рентабельність витрат на 

оплату праці, 

зарплатомісткість 

продукції, рентабельність 

персоналу, частка витрат 

на персонал у загальних 

витратах  

 

Показники результативності маркетингової діяльності: діловий 

рейтинг (за оцінками конкурентів), самооцінювання працівниками, 

доля експорту, рейтинг оцінювання продукції підприємства 

(функціональність, якість, ціна, своєчасність, післяпродажне 

обслуговування), доля витрат на маркетинг в структурі витрат, 

кількість просувань на сайті 
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Послідовність проведення оцінювання наявних можливостей та побудови 

стратегічного профілю розвитку підприємства містить процедури: стандартизації 

(нормування) аналітичних показників для того, щоб усі значення ознак потрапляли у 

зручні для порівняння діапазони, інтервал [0; 1]; консолідації аналітичних 

показників, відповідно якої визначено ваги показників; розрахунку проміжних 

інтегральних індикаторів за кожною з чотирьох груп показників; формування 

єдиного інтегрального показника. Для встановлення вагових коефіцієнтів 

показників у межах однієї групи використано експертний метод бального 

оцінювання, яке відображає думку експерта щодо впливовості, цінності та 

важливості показника; розраховано інтегральні показники кожного з 18-ти 

досліджуваних машинобудівних підприємств Харківського регіону. Аналіз 

результатів оцінювання наявних можливостей та побудови стратегічного профілю 

розвитку підприємств, інтегральних показників кожного підприємства дозволив 

зробити висновки щодо досягнення узгодженості в стратегічному розвитку між 

функціональними сферами діяльності (табл. 3). 

Таблиця 3 

Результати розрахунків інтегральних показників за сферами діяльності  

ПАТ «Турбоатом» 
 

Завдання та результати оцінювання Критерії для інтерпретації результатів 

оцінювання 

 Розрахунок інтегральних показників фінансової, 

виробничої, управління персоналом та 

маркетингової сфер діяльності підприємства за 

2014-2018 роки 

 

 

У фінансові сфері: виконання існуючих нормативів 

показників ліквідності і платоспроможності, 

забезпечення зростання фінансової незалежності, 

підвищення рівня доходів акціонерів, збільшення 

ринкової вартості підприємства. 

У виробничій сфері діяльності: мінімізація витрат на 

виробництво продукції, зростання продуктивності 

праці, зниження матеріалоємності внаслідок 

упровадження нових технологій, забезпечення 

максимальної фондоозброєності праці і 

фондовіддачі, підвищення реальної вартості майна, 

зниження тривалості обороту основних фондів. 

У сфері управління персоналом: дієвість програм 

стимулювання та мотивації на розвиток персоналу, 

якість кадрового складу. 

У маркетинговій сфері: зростання кількості та якості 

наданих послуг, реалізованої продукції; зростання 

експорту; розробка нових видів продукції, 

розширення та освоєння нових ринків; якісна 

реклама та активність в інформаційному просторі. 

Розрахунок інтегрального показника стратегічного 

розвитку підприємства за 2014-2018 роки 

 

Імідж та репутація підприємства на світовому 

ринку, якість та ефективність управління за рахунок 

досягнення узгодженості між сферами діяльності, 

стійкість економічного зростання, пріоритетність 

вкладення власних коштів у сферу інноваційного 

розвитку, максимальна оборотність інвестиційних 

коштів, зростання рентабельності інвестицій в 

інновації, самостійна розробка та придбання нового 

обладнання. 
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Для виділення типових стратегій розвитку досліджуваних машинобудівних 

підприємств Харківської області використано метод кластерного аналізу за даними 

2014-2018 років., за результатами якого визначено кластери підприємств за 

стратегіями розвитку та відповідними стратегічними рішеннями (табл. 4). За 

результатами кластерного аналізу за кожен рік відповідного періоду виділено 

незначну змінність складу сформованих груп підприємств.  

Таблиця 4 

Стратегії розвитку досліджуваних підприємств 

 
Підприємства Характеристика стратегій розвитку за кластерами 

IV кластер:  

ПАТ «Електромашина»,  

ПАТ «Турбогаз» 

Характеризується середніми значеннями показників виручки, 

високими показниками фондовіддачі, продуктивності. Кластер 

містить підприємства, які працюють стабільно, приділяють 

увагу розвитку персоналу. Реалізуються стратегії зовнішнього 

та внутрішнього зростання за рахунок стратегічних рішень 

щодо розширення асортименту та виходу на зовнішні ринки 

збуту. 

ІІІ кластер: ПАТ «Укрелектро-

маш ХЕЛЗ», ПАТ «ХАР-

ВЕРСТ», ПАТ «Харківський 

завод штампів та пресформ», 

ПАТ «Точприлад», ПАТ «Дос-

лідний електромонтажний зав-

од», ПАТ «ХВЗ», ПАТ 

«Лозівський завод Тракторо-

деталь», ПАТ «Харківський ма-

шинобудівний завод «Плінфа», 

ПАТ «Купянський машинобу-

дівний завод», ПАТ «Хартрон» 

Підприємства мають невелике значення виручки й деякі з них є 

збитковими. У даного кластера спостерігаються невисокі 

значення показників фондовіддачі та рентабельності, 

маркетингової активності. Кластер складається із середніх та 

невеликих підприємств, які мають можливості для розвитку. 

Реалізується стратегія виживання за критерієм стійкості 

фінансово-економічного стану. Вирішення проблем через 

стратегічні рішення щодо консолідації та переміщення 

капіталу, зниження витрат, пошук додаткових джерел доходу, 

скорочення активів для оздоровлення. 

ІІ кластер:  

ПАТ «Завод ім. Фрунзе»,  

ПАТ «ХТЗ ім. Орджонікідзе», 

ПАТ «ХАРП»,  

ПАТ «Завод Пiвденкабель»,  

ДП «Машинобудівний завод 

ФЕД»  

Підприємства характеризується незначною прибутковістю, 

задовільними значеннями витрат на 1 грн. продукції, мають 

високий рівень оборотності та значну матеріаломісткість 

виробництва. Цей кластер охоплює достатньо розвинуті та 

конкурентоспроможні підприємства, які мають значну питому 

вагу на ринку. Ці підприємства, незважаючи на вплив 

негативних чинників зовнішнього середовища, менше за інші 

були чутливими до структурних змін ринку, дисбалансу, 

коливань курсу валют тощо. Використовують стратегію 

внутрішнього зростання за рахунок стратегічних рішень щодо 

оновлення продукції та розширення ринку, пошуку нових 

ринків збуту, навчання персоналу підприємства, 

реструктуризації виробничих потужностей. 

І кластер (ПАТ «Турбоатом»)  

Підприємство має найбільш високі значення показників: 

чисельність працівників, виручка на одного працюючого, 

рентабельність, ліквідність та фінансова незалежність. Можна 

стверджувати, що це підприємство має вплив на розвиток 

галузі в країні і світі на ринку машинобудування. Незважаючи 

на складну фінансово-економічну ситуацію в країні, 

підприємство залишається прибутковим, дотримується стратегії 

«без змін», оскільки є монополістом.  
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Аналіз інформаційних сайтів підприємств ІІІ кластеру (містить більшість 

аналізованих підприємств): щодо прийняття стратегічних рішень та обраних стратегій 

розвитку (виживання за критерієм стійкості фінансово-економічного стану) показав, 

що для цієї групи підприємств типовими є питання виживання та фінансової 

стабільності в поточному періоді, а стратегії представляються як перелік заходів, які 

використовуються підрозділами підприємств. Однак цей перелік не систематизовано, 

заходи відносяться до різних стратегій й на деяких підприємствах зафіксовані як 

бізнес-план. Частина рішень приймається без ґрунтовного пророблення та аналізу 

наслідків, в тому числі без аналізу ризиків виникнення корпоративних конфліктів. Це 

пояснюється відсутністю правил та процедур щодо: ідентифікації ключових учасників 

стратегічного рішення (осіб, що зацікавленні у прийнятті та реалізації рішення), їх 

інтересів та цінностей; виявлення потенційних джерел корпоративного конфлікту – 

причин, протиріч та суперечностей, розбіжності в інтересах, цілях і способах їх 

досягнення; визначення тактики попередження конфлікту, формування комплексу 

процедур його вирішення (визначення суб’єкту, що відповідає за врегулювання 

конфлікту, його функцій та дій для подолання протиріч). При цьому спостерігається 

недостатня інформованість персоналу щодо існуючих стратегій та стратегічних 

рішень, що приймалися на підприємствах.  

З позицій консолідації зусиль в напрямку підтримки стратегічних рішень та 

готовності до їх реалізації у дисертації розроблено методичний підхід до 

оцінювання узгодженості стратегічних рішень, в рамках якого виділені складові 

відповідно до процесів прийняття-реалізації стратегічних рішень (визначеність 

стратегічних цілей; розробка та реалізація стратегії; розвиток компетентності 

персоналу; підвищення інноваційності бізнес-процесів; застосування нових форм 

співробітництва) та очікуваних результатів-вигід з реалізації стратегічних рішень 

для підприємства та його зацікавлених сторін. Процедура оцінювання ґрунтується 

на експертному оцінюванні із використанням 100 бальної порядкової шкали. 

Апробацію підходу проведено на базі підприємств ІГ «У.П.Е.К.» – ПАТ «ХАРП» та 

ПАТ «ХАРВЕРСТ». Усього в анкетуванні взяли участь 8 експертів топ-

менеджменту ІГ «У.П.Е.К.». Крім фінансово-економічних показників розвитку 

підприємств взяті до уваги такі показники, як частота змін в організаційній структурі 

та складі управлінського персоналу; наявність/відсутність у наглядовій раді комітетів 

внутрішнього контролю та подолання конфліктів; лояльність топ-менеджменту до 

стратегічних змін; репутація топ-менеджерів; репутація та незалежність членів 

наглядової ради; залучення та частота змін зовнішніх аудиторів. Враховуючи 

результати аналізу особливостей прийняття стратегічних рішень в корпоративному 

управлінні досліджуваних машинобудівних підприємств визначено, що ключовими 

учасниками прийняття стратегічних рішень є власники (акціонери), менеджери 

(вищого та середнього рівнів управління), партнери та суспільство. Усі вони 

зацікавлені в максимізації вартості підприємства, що має підтверджуватись 

показниками прибутковості діяльності. Загальна оцінка прийняття та готовності до 

реалізації стратегічного рішення для ПАТ «ХАРП» склала 69,7%, для 

ПАТ «ХАРВЕРСТ» – 69,5%. Отримані оцінки відповідають вищому за середній 

рівню досліджуваних процесів та дозволяють виділити «вузькі місця» в системі 

прийняття стратегічних рішень досліджуваних підприємств. Так, для ІГ «У.П.Е.К.» 
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актуальними є питання узгодженості стратегічних рішень на корпоративному рівні 

між підприємствами за показниками: залучення управлінського персоналу та 

розвитку його компетентності (для ПАТ «ХАРП») та підвищення активності в сфері 

співробітництва та партнерства (для ПАТ «ХАРВЕРСТ»). 

Результати оцінювання узгодженості стратегічних рішень на корпоративному 

рівні виявляють напрями для розроблення тактики та процедур попередження й 

подолання конфлікту корпоративних інтересів. В дисертації доведено, що вирішення 

цих питань можливе через створення у наглядовій раді відповідних комітетів 

(внутрішнього контролю та аудиту за діяльністю підприємства, подолання 

конфліктних ситуацій), а також чітке розмежування її контролюючих, 

регламентуючих та координуючих дій щодо прийняття найважливіших стратегічних 

рішень. Реалізація запропонованих заходів на підприємствах ІГ «У.П.Е.К.» довела 

практичну значущість і доцільність подальшого використання запропонованого 

методичного забезпечення прийняття стратегічних рішень в корпоративному 

управлінні машинобудівних підприємств. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання з 

подальшого розвитку теоретичних положень та методичного забезпечення 

прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємств. Результати проведеного 

дослідження полягають у такому: 

1. У дисертації уточнено понятійний апарат прийняття стратегічного рішення 

щодо розвитку підприємства, який складають поняття, що розкривають сутність та 

контент стратегічного рішення: «процес як стадії осмислення, ініціації, вибору, 

розроблення та реалізації рішення», «інструментарій як засоби дій та методи для 

досягнення результатів»; ознаки, що проявляються в  унікальності, довгостроковості, 

складності та пріоритетності стратегічних рішень; об’єкти, якими виступають цілі 

розвитку або проблеми в управлінні розвитком підприємства; суб’єкти, що 

приймають рішення та їх вміння працювати в умовах невизначеності, а також 

взаємодія учасників в процесі прийняття рішень та вплив їх інтересів. З таких позицій 

стратегічне рішення розглядається як результат процесу вибору стратегічних цілей 

розвитку, розробки та реалізації засобів дій та методів їх досягнення на засадах 

діючого інституту прийняття рішення та організаційних знань, управлінського 

переконання, професіоналізму осіб, що його приймають. 

2. Теоретичним підґрунтям дослідження прийняття стратегічних рішень щодо 

розвитку підприємства в роботі виступають основні положення системного, 

процесного, інституціонального, поведінкового та компетентнісного підходів. 

Системний та процесний підходи направлені на системність та послідовність в 

осмисленні ситуації, пошуку моделей вибору, формування комплексу заходів та 

методів для досягнення цілей розвитку. В основі поведінкового та компетентнісного 

підходів лежить визнання факту суб’єктивності стратегічних рішень, що дозволяє 

інтерпретувати його на рівні соціологічних та психологічних процесів через вплив 

упереджень, переконань, мотивів, стереотипів ОПР. Компетентнісний підхід показує 

важливість наявності компетентних керівників, менеджерів, які не тільки володіють 

знаннями та досвідом, а й ефективно застосовують їх у своїй діяльності. Використання 
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інституціонального підходу при прийнятті стратегічних рішень допомагає враховувати 

корпоративні інтереси, узгоджувати стратегічні цілі та інструментальні засоби з 

дотриманням принципів колегіальності, інформаційної прозорості, соціальної 

відповідальності в діючому інституті прийняття стратегічних рішень. 

3. У роботі обґрунтовано, що система прийняття стратегічних рішень 

відповідає принципам: системності та раціональності їх обґрунтування, 

узгодженості цілей та завдань розвитку; послідовності дій в процесах прийняття 

стратегічних рішень через реалізацію етапів та стадій (осмислення, ініціація, вибір, 

розроблення, реалізація, контроль); врахування при прийнятті стратегічних рішень 

діючих нормативно-правових обмежень, інтересів учасників корпоративних 

відносин через принципи колегіальності, інформаційної прозорості, соціальної 

відповідальності; сприйняття та підтримки персоналом стратегічного рішення, 

готовності до його реалізації через лідерство, харизму, вмотивованість на розвиток; 

використання знань, досвіду як унікального стратегічного ресурсу для активного 

пошуку можливостей та їх використання в процесах розвитку. Розвинута у роботі 

класифікація стратегічних рішень дозволила сформувати відповідний інструментарій 

їх прийняття, який є сукупністю методів, прийомів, способів, підходів для прийняття 

стратегічних рішень й містить організаційну та інформаційно-аналітичну складові. 

Інформаційно-аналітичний інструментарій прийняття стратегічних рішень 

представляють методи: фундаментальних, модифікованих досліджень, стратегічного 

та оперативного планування, прогнозування, стратегічного аналізу та обліку, 

контролінгу, консалтингу, бенчмаркінгу, рефреймінгу, коучінгу, оцінювання 

ризиків, фінансово-економічного аналізу. Організаційний інструментарій прийняття 

стратегічних рішень містить заходи та процедури: створення комітетів у наглядовій 

раді: з подолання конфліктів; внутрішнього контролю за реалізацією стратегічних 

цілей; корпоративні стандарти прийняття стратегічних рішень; механізми ухвалення 

найважливіших стратегічних рішень; інструментарій з подолання конфліктів 

(проведення переговорів, круглих столів, комунікаційні методи узгодження 

інтересів груп учасників прийняття стратегічних рішень). 

4. Розроблене методичне забезпечення аналізу прийняття стратегічних рішень 

щодо розвитку підприємств містить етапи визначення завдань аналізу, вибір 

показників і методів, а також дозволило визначити основні проблеми та стратегічні 

напрями розвитку підприємств машинобудівної галузі, виявити особливості 

прийняття стратегічних рішень та типові стратегії розвитку підприємств. Проведений 

аналіз стану та перспектив розвитку підприємств машинобудівної галузі показав: 

скорочення виробництва продукції машинобудування; низький рівень інноваційної 

активності машинобудівних підприємств; зменшення експорту продукції 

машинобудування та збільшення імпорту; значний знос основних фондів 

підприємств; недостатню завантаженість виробничих потужностей; дефіцит 

кваліфікованого персоналу. За результатами аналізу особливостей прийняття 

стратегічних рішень визначено, що: найважливішими напрямками прийняття 

стратегічних рішень є вирішення проблем щодо достатності виробничих ресурсів 

для реалізації власних розробок, фінансової забезпеченості виробничої діяльності, 

технічної озброєності та модернізації виробництв, ефективності поточної діяльності. 

Для вітчизняної системи корпоративного управління машинобудівних підприємств 
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характерна висока концентрація контролю та централізації рішень з боку 

керівництва. Найбільш типовими для досліджуваних підприємств є раціонально-

правові та колегіальні рішення.  

Серед досліджуваних 18 машинобудівних підприємств Харківського регіону 

більшість реалізує стратегію виживання та підтримки фінансової стабільності в 

короткостроковому періоді через вилучення вкладень та скорочення виробництва. 

Тільки чверть підприємств вирішують питання, що пов’язані з оновленням їх 

організаційно-виробничої діяльності. Для реалізації стратегій розвитку 

підприємства використовують організаційні заходи кооперації зі світовими 

високотехнологічними компаніями (26,7%); відкриття філій та представництв (20%). 

Актуальним інструментарієм для реалізації стратегічних рішень з розширення 

ринків збуту та просування бренду для досліджуваних підприємств виступають: 

стратегії ребрендінгу (93,3%), залучення зовнішніх ЗМІ для проведення рекламних 

кампаній (46,7%); оновлення товарного знаку, логотипу, маркування та пакування 

продукції (93,3%); виготовлення та розповсюдження тематичної сувенірної 

продукції (86,7%); проведення тематичних прес-конференцій (13,3%); участь у 

ярмарках, конференціях та виставках (100%); підготовка та розміщення  прес-релізів 

для продукції, регулярне видання власних електронних ЗМІ (66,7%).  

5. У дисертації розроблений методичний підхід до прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку підприємства, основним об’єктом якого є система 

взаємоузгоджених стратегічних рішень, що визначають його цілі розвитку, способи їх 

досягнення, внутрішній стан та зовнішню поведінку. Основними принципами 

прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства є: цілевизначеність як 

орієнтація на розвиток та вибір стратегічно значущих напрямків діяльності; 

ініціативність та креативність проявляється у стратегічному баченні, управлінському 

переконанні та підтверджується професіоналізмом; узгодженість між завданнями та 

способами дій відповідно до цілей розвитку; адаптивність досягається активним 

пошуком джерел стратегічних можливостей за допомогою спостереження, 

накопичення організаційних знань, впровадження передових світових практик та 

досвіду; збалансованість забезпечується через врахування інтересів ключових груп-

учасників прийняття стратегічних рішень реалізацією політики діалогу та консенсусу; 

вмотивованість на розвиток досягається сприйняттям, підтримкою стратегічного 

рішення та готовністю персоналу до його реалізації. 

6. Доведено, що реалізація сформованих принципів прийняття стратегічних 

рішень забезпечується інструментарієм аналізу та оцінки (критеріями, показниками 

та методами їх розрахунку) наявних та нових можливостей розвитку, вибору та 

реалізації стратегій розвитку. Удосконалене в роботі інформаційно-аналітичне 

забезпечення прийняття стратегічних рішень містить систему показників 

ідентифікації цілей розвитку для обґрунтування стратегічних рішень. Побудована 

система показників відповідає функціональним сферам діяльності підприємств за 

критеріями фінансово-економічної стійкості, виробничої ефективності, 

результативності маркетингової діяльності та ефективності використання 

персоналу. Застосування методів експертного оцінювання, розрахунку інтегральних 

показників та кластерного аналізу дозволило виділити групи підприємств, 

охарактеризувати стратегії їх розвитку, проблемні питання для врахування 
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можливостей та недоліків діючих систем прийняття стратегічних рішень на 

досліджуваних підприємствах.  

7. З позицій консолідації зусиль в напрямку підтримки стратегічних рішень, їх 

узгодженості та готовності до реалізації розроблено методичний підхід в рамках 

якого проведено оцінювання на підприємствах ІГ «У.П.Е.К.» (ПАТ «ХАРП» та 

ПАТ «ХАРВЕРСТ») за складовими відповідно до процесів прийняття-реалізації 

стратегічних рішень (визначеність стратегічних цілей; розробка та реалізація 

стратегії; розвиток компетентності персоналу; підвищення інноваційності бізнес-

процесів; застосування нових форм співробітництва) та результатів-вигід з реалізації 

стратегічних рішень для підприємства та очікувань його зацікавлених сторін. За 

результатами оцінювання сформовано комплекс організаційних заходів прийняття 

стратегічних рішень у корпоративному управлінні з метою покращення умов 

колегіальності, інформаційної прозорості та безконфліктності їх прийняття. 

Результати апробації свідчать про достовірність та повноту розробленого 

методичного підходу. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Харківський національний економічний університет імені 

Семена Кузнеця, Харків, 2021. 

У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення та розроблено 

практичні рекомендації щодо формування методичного забезпечення прийняття 

стратегічних рішень щодо розвитку підприємства (на прикладі машинобудівних 

підприємств).  

Сформовано понятійний апарат прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 

підприємства, зокрема уточнено поняття «стратегічне рішення». Здійснений аналіз  

та систематизовані теоретичні підходи до прийняття стратегічних рішень. 

Обґрунтовані положення та визначений інструментарій прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку підприємства. 

Розроблене методичне забезпечення аналізу розвитку машинобудівних 

підприємств, виявлені особливості прийняття стратегічних рішень та за 

результатами їх реалізації визначені стратегії розвитку. 

Запропоновано методичний підхід до прийняття стратегічних рішень щодо 

розвитку підприємства, основною ідеєю якого є розробка та реалізація стратегії 

розвитку за рахунок використання інструментарію (критеріїв, показників-

індикаторів та методів їх розрахунку) аналізу та оцінки наявних та нових 

можливостей розвитку, вибору та реалізації стратегій розвитку, врахування 

інтересів зацікавлених сторін та розробки організаційних заходів, процедур. 

Удосконалено інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття стратегічних 

рішень з метою виявлення проблемних зон та розроблення комплексу відповідних 

організаційних заходів щодо розвитку підприємств. Розроблено методичний підхід 

до оцінювання узгодженості стратегічних рішень в процесі прийняття та готовності 

до їх реалізації відповідно до процесів прийняття-реалізації стратегічних рішень та 

очікуваних результатів-вигід з реалізації стратегічних рішень для підприємства та 

його зацікавлених сторін. 

Ключові слова: розвиток, машинобудівне підприємство, стратегічне рішення, 

стратегія, інструментарій, теоретичне забезпечення, інформаційно-аналітичне 

забезпечення, методичний підхід до оцінювання, узгодженість, готовність. 

 

ANNOTATION 

Hamiie A.M. Theoretical and methodological support of strategic decisions on 

enterprise development. - Academic qualification as a manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences in the specialty 08.00.04 – 

Economics and Business Management (by type of economic activity). – Kharkiv National 

Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kharkov, 2021. 

The thesis has developed theoretical provisions, methodological support and 

practical proposals for making strategic decisions on enterprise development (on the 

example of machine-building enterprises). 

In theory, strategic decisions are based on systemic, process, institutional, 

behavioural and competency-based approaches. The system-wide and process-based 

approach views decision-making as a sequential process, involving stages or stages from 
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selection to delivery of the outcome of a strategic decision. The institutional approach 

recognizes the need to take into account regulatory constraints in strategic decision-

making, to build consensus and to balance the interests of stakeholder groups. 

Competences and behavioural approaches emphasize ODA capacity, knowledge and 

experience, and motivation for development. 

The thesis proposes a classification of types of strategic decisions according to the 

following criteria: goals (strategies) of growth, stability, reduction, aimed at changing the 

direction of business, the market, the expansion or contraction of business, the content of 

problems and the nature of problems; organizational effectiveness of the management 

decision-making system; ODA’s personal characteristics, perceptions and values; group or 

dominant tendencies of thought based on the established belief system; features of political 

processes and corporate relations. This classification has made it possible to develop 

appropriate strategic decision-making tools for enterprise development. It has been proved 

that the toolkit is a collection of methods, techniques, techniques and approaches for 

strategic decision-making and includes organizational and information-analytical 

components. 

The developed methodological support for analysis of strategic decisions on 

enterprise development is presented in stages: definition of analytical tasks, selection of 

indicators, methods. Among the most important results of the analysis are the 

identification of the main problems and strategic directions of the development of 

enterprises in the machine-building industry, and the identification of strategic decision-

making features and model strategies for enterprise development. 

The thesis developed a methodical approach to strategic decision-making on 

enterprise development, the main object of which is a system of mutually agreed strategic 

decisions defining its development goals, means and means of achieving them, internal 

state and external behavior. The main principles of strategic decision-making on enterprise 

development are: the definition of a goal; initiative and creativity; coherence between 

objectives and modes of action; adaptability; a balance between the interests of key groups 

in strategic decision-making; perception of development motivation support. 

From the standpoint of consolidation of efforts in support of strategic decisions, 

their consistency and readiness for implementation developed methodical approach within 

the framework of which evaluation was carried out at enterprises of JSC «UPEC» (JSC 

«HARP» and JSC «Harverst») strategic decision-making processes, as appropriate 

(strategic objectives, strategy development and implementation, staff competence 

development, business process innovation, new forms of cooperation) and the benefits of 

implementing strategic decisions for the enterprise and the expectations of its stakeholders. 

The evaluation resulted in a set of organizational measures for strategic decision-

making in corporate governance, aimed at reducing the conditions for collegiality, 

information transparency and conflict-free decision-making. The results of the test attest to 

the validity and completeness of the developed methodological approach. 

Key words: development, machine building enterprise, strategic decision, strategy, 

tools, theoretical support, information and analytical support, methodological approach to 

evaluation, consistency, readiness. 
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