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АНОТАЦІЯ 

 

Гаміє А. М. Теоретичне та методичне забезпечення прийняття 

стратегічних рішень щодо розвитку підприємства. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

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, Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2021. 

У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення, методичне 

забезпечення та розроблено практичні пропозиції до прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку підприємства (на прикладі машинобудівних підприємств).  

За результатами аналізу літературних джерел та здійснених досліджень 

виділено основні протиріччя, що є типовими при прийнятті стратегічних рішень 

для підприємств між: цілями та стратегічними можливостями; цілями та 

інтересами груп, що впливають на прийняття рішень; цілями та інституційними 

обмеженнями; цілями та компетентністю осіб, що приймають рішення; 

невизначеністю інформації щодо цілей та способів їх досягнення. Виконання та 

дотримання певних принципів в прийнятті стратегічних рішень дозволяє 

розв’язати виявлені протиріччя та реалізувати процеси розвитку підприємства . 

Аналіз концептуальних моделей прийняття стратегічних рішень від 

раціональних, що засновані на максимально можливому охоплені аналітичного 

матеріалу, до ірраціональних, що мінімально використовують аналітичний 

матеріал дозволив виділити їх ключові параметри: ступінь невизначеності 

інформації; поведінкові та компетентністні характеристики осіб, що приймають 

такі рішення; інформаційно-аналітичний інструментарій прийняття рішень.  

За результатами аналізу концепцій, основною ідеєю яких виступає 

організація (поступовість та етапність) процесу прийняття стратегічних рішень, 

виділено основні управлінські техніки, методи та способи для їх реалізації: 

цілеспрямованого вивчення перспективи змін у зовнішньому середовищі для 
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визначення сили найбільш імовірних потенціальних можливостей або загроз; 

створення достатньої кількості ресурсних резервів, щоб мати можливість 

ефективно реагувати при несприятливому стіканні обставин; наділення 

повноваженнями менеджерів, психологічно здатних до швидких та гнучких 

змін для того, щоб не упустити виникаючі конкретні можливості; скорочення 

ланцюжків прийняття рішень, вихідних від ключових менеджерів до 

керівництва з метою забезпечення найбільш швидкої реакції системи. 

Теоретичним підґрунтям прийняття стратегічних рішень виступають 

положення системного, процесного, інституціонального, поведінкового та 

компетентнісного підходів. Відповідно системному та процесному підходам 

прийняття  рішень розглядається як послідовний процес, що включає стадії або 

етапи від вибору до отримання результату реалізації стратегічного рішення. 

Застосування інституціонального підходу визнає необхідність врахування 

нормативно-правових обмежень при прийнятті стратегічних рішень, 

досягнення консенсусу та дотримання принципу балансу інтересів груп-

учасників їх прийняття. Компетенісний та поведінковий підходи виділяють 

здатності ОПР, їх знання та досвід, вмотивованість на розвиток. 

В дисертації запропоновано класифікацію видів стратегічних рішень за 

такими ознаками:  

цілеспрямованості, що відповідають цілям (стратегіям) зростання, 

стабільності, скорочення; що направлені на зміни напряму бізнесу, ринку, 

розширення або звуження бізнесу; змісту проблем та характеру проблемних 

питань – фінансові, техніко-технологічні, інноваційні, організаційні; 

ситуації та умов невизначеності в цілях/ кінцевих результатах/засобах/ 

організації здійснення – запрограмовані/незапрограмовані, з високим ступенем 

ризику, рутинні, повторювані, не структуровані;  

організаційної ефективності системи прийняття управлінських рішень – 

своєчасні, оптимальні, доцільні, гнучкі, ясно та точно сформульовані; 

особистісних характеристик, уявлень та цінностей ОПР – 

раціональні/ірраціональні, емоційні, інтуїтивні, об`єктивні, ефективні; 
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групових або домінуючих тенденцій мислення, що спираються на 

сформовану систему вірувань – непослідовні, консервативні, сприйняті, 

регресивно залежні, оптимістичні; 

особливостей політичних процесів та корпоративних відносин – що 

відображують інтереси владної коаліції, колегіальні/ переговорні/ консенсусні; 

конфліктні/безконфліктні, відображують лідерство або компетентність ОПР. 

Така класифікація дозволила сформувати відповідний інструментарій 

прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства. Доведено, що 

інструментарій являє собою сукупність методів, прийомів, способів, підходів 

для прийняття стратегічних рішень й включає 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 включає заходи 

та процедури з: 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). 

Розроблене методичне забезпечення аналізу прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку підприємств представлено етапами: визначення завдань 

аналізу, вибір показників, методів. Серед найважливіших результатів 

проведеного аналізу є визначені основні проблеми та стратегічні напрями 

розвитку підприємств машинобудівної галузі, виявлені особливості прийняття 

стратегічних рішень та типові стратегії розвитку підприємств.  

Проведений аналіз стану та перспектив розвитку підприємств 

машинобудівної галузі показав: скорочення виробництва продукції 
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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 забезпеченість виробничої діяльності, технічної 

озброєності та модернізації виробництв, ефективності поточної діяльності. Для 

вітчизняної системи корпоративного управління машинобудівних підприємств 

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%).  
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В дисертації розроблено методичний підхід до прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку підприємства, основним об’єктом якого виступає  

система взаємоузгоджених стратегічних рішень, що визначають його цілі 

розвитку, засоби та способи їх досягнення, внутрішній стан та зовнішню 

поведінку. Основними принципами прийняття стратегічних рішень щодо 

розвитку підприємства виступають: 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 цілям 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. 

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. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення прийняття стратегічних рішень удосконалено за рахунок 

формування системи 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, 
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проблемні питання для  врахування можливостей та недоліків діючих систем 

прийняття стратегічних рішень на досліджуваних підприємствах.  

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 процесам 

прийняття-реалізації стратегічних рішень (визначеність стратегічних цілей; 

розробка та реалізація стратегії; розвиток компетентності персоналу; 

підвищення інноваційності бізнес-процесів; застосування нових форм 

співробітництва) та результатам-вигодам з реалізації стратегічних рішень для 

підприємства та очікуванням його зацікавлених сторін.  

Загальна оцінка прийняття та готовності до реалізації стратегічного 

рішення для ПАТ «ХАРП» склала 69,7%, для ПАТ «ХАРВЕРСТ» – 69,5% 

відповідно. 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.» актуальними є питання щодо 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»). 

За результатами оцінювання сформовано комплекс організаційних 

заходів прийняття стратегічних рішень у корпоративному управлінні з метою 

покарщення умов колегіальності, інформаційної прозорості та безконфліктності 

їх прийняття. Результати апробації свідчать про достовірність та повноту 

розробленого методичного підходу. 

Ключові слова: розвиток, машинобудівне підприємство, стратегічне 

рішення, стратегія, інструментарій, теоретичне забезпечення, інформаційно-

аналітичне забезпечення, методичний підхід до оцінювання, узгодженість, 

готовність. 
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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). 

According to the results of the analysis of literature sources and research, the 

main contradictions that are typical in making strategic decisions for enterprises 

between: goals and strategic opportunities; goals and interests of groups influencing 

decision-making; goals and institutional constraints; goals and competence of 

decision makers; uncertainty about information about goals and ways to achieve 

them. Implementation and adherence to certain principles in strategic decision-

making allows to resolve identified contradictions and implement the processes of 

enterprise development. 

The analysis of conceptual models of strategic decision-making from rational, 

based on the maximum possible coverage of analytical material to irrational ones has 

made minimal use of analytical material has made it possible to isolate their key 

parameters: uncertainty of information; behavioural and competence characteristics 

of decision makers; information and analytical tools for decision-making. 

The analysis of the concepts, which are based on the organization (gradualism 

and gradualism) of the strategic decision-making process, identifies key management 

techniques, methods and techniques for their implementation: a focused examination 

of the outlook for changes in the external environment to determine the strength of 

the most likely potentials or threats; the creation of sufficient reserves of resources, to 

be able to respond effectively to adverse circumstances; to empower managers 
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psychologically capable of rapid and flexible change in order not to miss specific 

opportunities; to reduce decision-making chains, from key managers to management 

to ensure the most rapid response of the system. 

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 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 - financial, technical and 

technological, Innovative, organizational; 

situations and conditions of uncertainty for / outcomes / means of 

implementation / organization - programmed / non-programmed, high-risk, routine, 

repetitive, unstructured; 

organizational effectiveness of the management decision-making system - 

timely, optimal, appropriate, flexible, clear and precise; 

ODA’s personal characteristics, perceptions and values - rational / irrational, 

emotional, intuitive, objective, effective; 

group or dominant tendencies of thought based on the established belief system 

- inconsistent, conservative, perceived, regressively dependent, optimistic; 

features of political processes and corporate relations - reflecting the interests 

of the governing coalition, collegial / negotiating / consensus; conflicting / conflict-

free, represent the leadership or competence of ODA. 

This classification has made it possible to develop appropriate strategic decision-
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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. Strategic 

decision-making information and analysis tools include: basic, modified research, 

strategic and operational planning, forecasting, strategic analysis and accounting, 

supervision, consulting, benchmarking, refrating, coaching, risk assessment, financial 

and economic analysis. Organizational tools for strategic decision-making include 

activities and procedures: establishment of committees in the observatory: addressing 

conflict; internal monitoring of strategic objectives; corporate standards for strategic 

decision-making; strategic decision-making mechanisms; conflict resolution tools 

(negotiation, round tables, communication methods for reconciling the interests of 

groups of strategic decision-makers). 

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 analysis of the state and development prospects of enterprises in the 

engineering industry showed the following: Reduction of production of machine-

building products; Low level of innovation activity of machine-building enterprises; 

Reduction of exports of machine-building products and increase of imports; 

considerable wear and tear on enterprise capital stock; insufficient capacity for 

production; shortage of qualified personnel. An analysis of the characteristics of 

strategic decision-making has determined that: The most important areas of strategic 

decision-making are the problems of the adequacy of production resources for the 

realization of own development, financial security of production activities, technical 

equipment and modernization of production facilities, and efficiency of current 

activities. The domestic system of corporate management of machine-building 

enterprises is characterized by a high concentration of control and centralisation of 
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decisions by management. Rational legal and collegial decisions are the most typical 

of enterprises under investigation. 

Among the 18 engineering enterprises under investigation in the Kharkiv 

region, the majority implement the strategy of survival and maintenance of financial 

stability in the short term after removal of investments and reduction of production. 

Only a quarter of enterprises deal with issues related to the renewal of their 

organizational and production activities. For realization of development strategies of 

the enterprise use organizational measures of cooperation with world high-tech 

companies (26,7%); opening of branches and representative offices (20%). The most 

relevant tools for implementing strategic decisions on the expansion of markets and 

promotion of the brand for enterprises under investigation are: re-branding strategies 

(93,3%), involvement of external media for advertising campaigns (46,7%); renewal 

of the trademark, Logos, labelling and packaging of products (93,3 per cent); 

production and distribution of topical souvenir products (86,7 per cent); holding of 

thematic press conferences (13,3 per cent); participation in fairs, conferences and 

exhibitions (100 per cent); preparation and placement of press releases for products; 

Regular publication of their own electronic media (66,7 per cent). 

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 as a development 

orientation and the choice of strategic directions of activity; initiative and creativity 

manifest themselves in a strategic vision, managerial persuasion and professionalism; 

coherence between objectives and modes of action in line with development 

objectives; adaptability is achieved by actively seeking sources of strategic 

opportunity through observation, organizational learning, adoption of global best 

practices and lessons learned; a balance between the interests of key groups in 

strategic decision-making through dialogue and consensus policies is achieved 
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through perception of development motivation support for a strategic decision and 

staff readiness to implement it. 

It has been shown that the implementation of established principles of policy-

making is ensured by the analytical and evaluation tools (criteria, indicators and 

methods for their calculation) of existing and new development opportunities, choices 

and strategies. The information and analysis support for strategic decision-making 

has been improved through the development of a system of indicators for identifying 

development goals to inform strategic decisions. 

The system of indicators corresponds to the functional areas of enterprises' 

activities according to the criteria of financial and economic sustainability, 

production efficiency, marketing performance and efficient use of personnel. The 

application of methods of expert assessment, integrated indicators and cluster 

analysis has made it possible to identify groups of enterprises and to describe their 

development strategies, Problematic issues for taking into account the opportunities 

and shortcomings of existing strategic decision-making systems in enterprises under 

investigation. 

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 overall assessment of acceptance and readiness to implement the strategic 

decision for JSC «HARP» was 69,7%, for JSC «Harverst» - 69,5%, respectively. The 

obtained estimates correspond to the above-average level of researched processes and 

make it possible to isolate «bottlenecks» in the system of strategic decisions of 

researched enterprises. For example, for JSC «UPEC» there are topical issues of 

coherence of strategic decisions at the corporate level between enterprises according 
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to indicators: involvement of management personnel and development of its 

competence (for JSC «HARP») and increase of activity in the sphere of cooperation 

and partnership (for JSC «Harverst»). 

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. 

 

Список наукових праць  

Статті, у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського 

Союзу: 

1. Отенко В. І., Гаміє А. М. Методичний підхід до прийняття стратегічних 

рішень в системі корпоративного управління. Nauka i Studia. 2020. № 12(214). 

Р. 10–19.  

Особистий внесок (0,26 д.а.): сформовано методичні положення прийняття 

стратегічних рішень в системі корпоративного управління.  

Публікації у фахових виданнях: 

2. Гаміє А. М. Теоретичне забезпечення прийняття стратегічних рішень 

щодо розвитку підприємства. Моделювання регіональної економіки: зб. наук. 

праць. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. Василя 

Стефаника, 2016. № 1 (27). С. 186–194. 

3. Гаміє А. М. Методичне забезпечення дослідження організаційного 

розвитку підприємства. Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць. 

Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. Василя 

Стефаника, 2016. № 2 (28). С. 165–173. 



14 
 

Статті у наукових періодичних  виданнях України, які включені 

 до міжнародних наукометричних баз: 

4. Гаміє А. М., Денисюк О. В. Концептуальні засади управління 

організаційним розвитком підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 204–208. 

Особистий внесок (0,25 д.а.): виділено концептуальні положення розробки 

стратегічних рішень для управління організаційним розвитком підприємства.  

5. Гаміє А. М. Методичне забезпечення вибору стратегії організаційного 

розвитку підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 

Електронне фахове видання. 2015. № 8. С. 344–347. 

6. Гаміє А. М. Стратегії вибору організаційного розвитку підприємства. 

Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 1 (18). С. 51–57. 

7. Гаміє А.М. Раціональний підхід до прийняття стратегічних рішень 

щодо розвитку підприємства. Економіка і регіон. Науковий вісник 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка, 2017. № 6 (67). С. 125–129.  

8. Отенко В. І., Пархоменко Н. О., Гаміє А. М. Світові та вітчизняні 

тенденції розвитку підприємств машинобудівної галузі. Бізнес Інформ. 2018. 

№ 12. С. 64–70.  

Особистий внесок (0,17 д.а.): проведено аналіз тенденцій розвитку 

вітчизняних підприємств машинобудівної галузі.  

9. Отенко В. І., Гаміє А.М. Інструментальні засоби прийняття 

стратегічних рішень в бізнес-діяльності промислових підприємств. Бізнес 

Інформ. 2020. № 12. С. 417–422. Особистий внесок (0,25 д.а.): відповідно видам 

стратегічних рішень визначено склад  інструментарію їх прийняття. 

Матеріали і тези наукових конференцій: 

10. Гаміє А. М., Гапон Ю. В. Стратегічні орієнтири машинобудівних 

підприємств. Виробничо-експортний потенціал національної економіки: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 3-4 жовтня 2014 р.). Ужгород, 

2014. С. 84–86.  



15 
 

Особистий внесок (0,15 д.а.): виділено та проаналізовано стратегії розвитку 

машинобудівних підприємств.  

11. Гаміє А. М., Гапон Ю. В. Теоретичні аспекти управління 

організаційним розвитком підприємства. Економіка та сучасний менеджмент: 

теоретичні та практичні аспекти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(Одеса, 15-16 серпня 2014 р.). Одеса, 2014. С. 39–42.  

Особистий внесок (0,12 д.а.): узагальнено теоретичні положення до 

управління організаційним розвитком підприємств.  

12. Гаміє А. М., Комарков Д. В. Проблеми управління стратегічними 

змінами промислових підприємств: теоретичні та практичні аспекти. 

Соціально-економічні напрями трансформації держави та регіонів: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29-30 серпня 2014 р.). Львів, 2014. С. 90–93. 

Особистий внесок (0,12 д.а.): сформовано методичне забезпечення 

прийняття стратегічних рішень в системі управління змінами промислових 

підприємств.  

13. Гаміє А. М., Москаленко Н. О. Концептуальні аспекти безпеки 

організаційного розвитку підприємства. Проблеми стійкості функціонування 

суб’єктів ринкової економіки України: матеріали XV Всеукраїнської науково-

практичної конференції (Феодосія, 29-30 листопада 2013 р.). Сімферополь: ИТ 

«АРИАЛ», 2013. С. 10–14. 

Особистий внесок (0,15 д.а.): визначено концептуальні положення прийняття 

стратегічних рішень для підтримки безпеко-орієнтованого розвитку підприємства.  

14. Гаміє А. М. Стратегічний інструментарій розвитку підприємства. 

Актуальні проблеми економіки та менеджменту: матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (Запоріжжя, 17-18 листопада 2017 р.). 

Запоріжжя, 2017. С. 9–12. 

15. Гаміє А. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття 

стратегічних рішень щодо розвитку підприємств. Конкурентоспроможність та 

інновації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 16-

17 листопада 2017 р.). Харків, 2017. С. 111–116. 



16 
 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП 17 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ 
СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  

24 

1.1. Понятійний апарат прийняття стратегічних рішень щодо 
розвитку підприємства 

24 

1.2. Теоретичні підходи прийняття стратегічних рішень щодо 
розвитку підприємства 

43 

1.3. Інструментарій прийняття стратегічних рішень щодо 
розвитку підприємства 

56 

Висновки до розділу 1 80 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО 

РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВА  84 

2.1. Методичне забезпечення аналізу прийняття стратегічних 
рішень щодо розвитку машинобудівних підприємств   84 

2.2. Аналіз умов та перспектив розвитку підприємств 
машинобудівної галузі 

102 

2.3. Аналіз прийняття стратегічних рішень в стратегіях розвитку  
машинобудівних підприємств Харківського регіону 

120 

Висновки до розділу 2 136 

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА  

140 

3.1. Методичний підхід до прийняття стратегічних рішень щодо 
розвитку підприємств 

140 

3.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття 
стратегічних рішень щодо розвитку підприємства 

158 

3.3. Методичний підхід до оцінювання узгодженості стратегічних 
рішень в процесі прийняття та готовності до їх реалізації 

180 

Висновки до розділу 3 201 

ВИСНОВКИ 203 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 209 

ДОДАТКИ 229 



17 
 

ВСТУП 
 

 

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. Отен¬ко, 

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 
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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 

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; 
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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, 
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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 

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; 
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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 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; 
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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.  
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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.). 

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.).  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ 

ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1. Понятійний апарат прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 

підприємства 

 

 

Майбутнє сучасних підприємств залежить від їхньої здатності управляти 

розвитком. Ефективно працюючі менеджери зобов'язані сприймати управління 

розвитком як одну з головних функцій. Разом з тим, не всі підприємства 

зуміють успішно здійснити необхідні перетворення та мають потенціал для 

адаптації й зміни усередині організації. Розробка рекомендацій та пропозицій 

щодо прийняття стратегічних рішень повинна базуватися на ґрунтовному 

теоретичному базисі. Однак відсутність єдності поглядів у науковців на методи, 

моделі та технології розроблення стратегічних рішень визначають необхідність 

вивчення різних концепцій та виокремлення найбільш конструктивних. 

Визнання суб'єктивності прийнятих рішень дуже важливе. Воно підвищує 

відповідальність керівника, збільшує важливість проблем вибору особи, що 

приймає рішення, для експертів і консультантів, змушує використати всі засоби 

для кращого обґрунтування стратегічного рішення. Тому є природним 

прагнення зрозуміти, що таке «гарний вибір», виробити рекомендації або 

алгоритм одержання такого рішення. З таких позицій праці багатьох 

дослідників у цьому напрямку виділяють типову ситуацію для моделювання 

процесів прийняття рішень: повна формалізація знаходження найкращого 

рішення можлива для добре структурованих завдань; для вирішення слабко 

структурованих завдань універсальних алгоритмів не існує (якщо не вважати 

тривіального й не завжди прийнятного алгоритму перебирання, тобто методу 

спроб і помилок).  
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Сучасна тенденція практики успішного рішення полягає у сполученні 

здатності людини вирішувати неформалізовані завдання з можливостями 

формальних методів і комп'ютерного моделювання. М. Кунц і С. О`Доннел [90, 

с. 253] вважали, що особа, яка приймає рішення (ОПР) «має задовольнятися 

обмеженою раціональністю» або раціональністю «у певних рамках», так як 

досягти повної раціональності надзвичайно важко - бажання діяти напевно 

пересилює прагнення досягти оптимального рішення. М. Саймон називав це 

«досягненням задоволеності» [144], Р. Акофф – «критерієм задоволеності» [5].  

Х. Холл підкреслював, «що ніяких зобов'язань про раціональність не 

приймається. Навпаки, враховується той факт, що люди по інерції можуть 

продовжувати приймати рішення, які здатні лише погіршувати справу. Це 

називається ситуацією ескалації. Ситуації ескалації проявляються, коли 

організаційні проекти мають невелику залишкову вартість, коли той, хто 

приймає рішення хоче узаконити свої минулі учинки, коли люди в проекті 

пов`язані один з одним і коли інерція організації та внутрішня політика 

об`єднуються для того, щоб перешкоджати зупинці проекту» [169, с. 256].  

Для розроблення алгоритму прийняття рішення використовується 

концепція інкременталізму. ЇЇ засновником вважають Ч. Ліндблома, який 

сформулював та протиставив раціонально-дедуктивному ідеалу (методу 

коренів) метод послідовних обмежених порівнянь (метод гілок) [200]. В 

сучасній теорії стратегічного управління метод послідовних обмежених 

порівнянь відомий як «серійний», «фрагментарний», «корективний» процес. 

Основними його принципами Ч. Ліндблом визначив такі: 1. процес вибору 

цілей та емпіричний аналіз необхідних дій не відділяють один від другого, вони 

тісно взаємопов`язані; 2. оскільки засоби та цілі не відділяють від інших, аналіз 

«засоби-результат (ціль)» часто недоречний або обмежений; 3. критерій 

«гарної» політики: згода різних аналітиків з даною політичною програмою (при 

цьому не потрібно їх згоди тому, що дана політика є най придатним засобом 

для досягнення відповідної цілі); 4. аналіз істотно обмежений з причини 

зневаги до - можливих наслідків; альтернативних політичних програм; 
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параметрів, що можуть впливати на процес; 5. послідовність порівнянь значно 

зменшує або виключає впевненість в теорії. В представленій концепції 

основними положеннями є такі: оцінка та емпіричний аналіз тісно переплетені; 

бажані цінності та політичні (стратегічні) програми нероздільні, їх обирають 

одночасно; керівник фокусує свою увагу на інкрементальних величинах 

(приростах), а ні на повній величині; за відносно короткий час можна провести 

багато інкрементальних змін, які дозволять коректувати політичну програму, 

мінімізувати вплив помилок, уникати масштабних змін й таким чином 

витрачати менше часу на аналіз, обговорення та написання нової політичної 

програми. 

Стратегію прийняття рішення, що звичайно використовується 

аналітиками Ч. Ліндблом позначав як «стратегію роздільних приростів». 

Приріст – «маленька зміна важливої величини», хоч не існує чіткої межи ніж 

приростами та не приростами, що є фактором безперервної множини. Таким 

чином, теорія роздільних приростів, характеризується обмеженістю, 

орієнтацією на засоби, реконструктивізмом, серійністю, практичністю та 

фрагментарністю. Замість раціонального пошуку всіх можливостей аналітик 

спрощує проблему залишаючи тільки області, в яких наслідки змін можуть 

відрізнятися, розглядає тільки обмежену кількість альтернатив та їх наслідків.  

Через двадцять років Ч. Ліндблом разом з Д. Коеном [158] удосконалив 

свій метод та запропонував три види аналізу проблеми: простий 

інкрементальний аналіз – обмежується розглядом альтернативних політичних 

програм дій; аналіз, що характеризується набором спрощених та сфокусованих 

стратегій, що взаємно підтримуються; аналіз, обмежений заздалегідь обраним 

рядом стратегій з метою спрощення складних політичних проблем -  

стратегічний аналіз. 

Але, не зважаючи на введені удосконалення, недоліком запропонованого 

методу є те, що важко уявити реальний процес стратегічного управління, що 

здійснюється шляхом дійсно незалежних приростів. Більш реальну версію 

концепції інкременталізму запропонував Дж. Квінн, основною ідеєю якої є те, 
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що процес формування стратегії здійснюється за рахунок дійсно малих, але 

незалежних приростів: «реальна стратегія має тенденцію розвиватися, коли 

внутрішні рішення та зовнішні події стікаються разом для того, щоб з`явилася 

нова угода, відносно майбутніх дій, що широко визнається ключовими 

фігурами із команди вищого менеджменту». [158, с.33] Автор концепції вважав, 

що для послідовного руху у напрямку намічених цілей, що на початковому 

етапі постійно уточнюються за мірою надходження нової інформації, необхідно 

поєднувати формальний аналіз, поведінкову техніку та силову політику. Таке 

інтегрування різних методик Дж. Квінн назвав «логічним інкременталізмом». 

Дж. Квінн визначив наступні етапи згідно концепції «логічного 

інкременталізму», яких необхідно дотримуватися в процесі розробки та 

реалізації стратегії. Перший етап – «управління формальною інформаційною 

системою» - починається з відчуттів потреби та збору інформації. Менеджери, 

що ефективно проводять зміни, творчо використовують неформальні підходи 

для збору об`єктивної інформації. Керівники намагаються переконатися, що в 

їх схеми сприйняття залучені особи, погляди яких відрізняються від тих, що 

визначають домінуючу культуру підприємства. Ефективно діючі керівники 

свідомо шукають варіанти та сигнали про погрози по іншу сторону статус-кво. 

Наступний етап пов`язаний з поглибленням розуміння ситуації. 

Керівники шукають додаткову інформацію та аргументи, створюючи широкий 

список альтернатив, обговорюючи стратегічні плани з колегами та більш 

широкою аудиторією. Але основні виконавці можуть бути не готовими до змін 

своїх минулих моделей поведінки або, щоб творчо досліджувати варіанти 

вибору. Важливим для реалізації даного етапу є підвищення свідомості та 

зацікавленості на тих рівнях управління підприємством, що потім набудуть 

особливого значення в процесі реалізації базових змін. 

Третій етап Дж. Квінн визначає як зміну організаційних символів та 

забезпечення довіри планам здійснення стратегічних змін. Необхідність його 

реалізації виникає в той час, коли наростає усвідомлення потреби в змінах і 

менеджери бажають поставити організацію в відомість про те, що відбуваються 
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певні зміни, навіть коли рішення ще не прийняті. Для вирішення зазначених 

завдань деякі менеджери використовують символічні дії – добре видимі, що без 

слів виражають складні повідомлення і не можуть бути передані вербально. 

На наступному етапі, відповідно методу логічного інкременталізму, перед 

тим як прийти до певних стратегічних рішень, «необхідно узаконити нові точки 

зору, що признаються як можливі, але провокують атмосферу невизначеності та 

занепокоєння». Вище керівництво, прагнучи здійснити зміни, поліпшують 

інформаційну базу, свідомо улаштовують обговорення питань, що загрожують, 

пояснюють значення нових рішень. Такі дії дозволяють підвищити 

об`єктивність оцінки нових варіантів в порівнянні з вже відомими. В багатьох 

випадках концепції стратегії, яким спочатку чинили опір, отримають схвалення 

та підтримку з перебігом часу, якщо керівники не загострять ворожість, занадто 

швидко нав`язуючи ці концепції зверху.  

Дж. Квінн зазначає, що на ранніх етапах рішення повинні бути пробними 

або експериментальними, а перші дії проявляться як тактичне пристосування до 

існуючого стану підприємства. Характерним для зазначених етапів є те, що 

керівники можуть ще не розуміти всієї сутності стратегічних змін, 

експериментувати з частковими новими підходами та навчаться, не ризикуючи 

життєздатністю підприємства. Принципи стратегії, що виникають повинні 

спиратися на політичну підтримку, для того щоб почати успішну реалізацію. 

Ефективними механізмами в даному випадку є групи, що створюються 

спеціально – комісії, комітети та т.ін. Такі групи створюються з метою 

навчання, оцінки, нейтралізації та «чисельного придушення супротивників 

стратегічних змін». Також вони використовуються для додання легітимності 

новим варіантам вибору або забезпечення більш тісного зв`язку між різними 

постулатами стратегії або зосереджуються на створенні «рушійних моментів» 

змін. Додатковим засобом , що полегшує плавне здійснення змін, виступають 

процеси досягнення консенсусу, що також поліпшує стратегічні рішення й 

допоможе досягти позитивного та інноваційного сприяння змінам у випадку 

можливих невдач. Впровадження стратегічних змін повинно мати підтримку 



29 
 
всіх ключових учасників.  

Відповідно концепції інкременталізму, менеджери за рахунок 

управлінських технік, методів та способів дій намагаються зробити свої 

організації більш гнучкими, а саме: 

цілеспрямовано вивчають перспективи змін у зовнішньому середовищі 

для визначення сили найбільш імовірних потенціальних можливостей або 

загроз; 

створюють достатню кількість ресурсних резервів, щоб мати можливість 

ефективно реагувати при несприятливому стіканні обставин; 

наділяють повноваженнями менеджерів, психологічно здатних до 

швидких та гнучких змін для того, щоб не упустити виникаючі конкретні 

можливості; 

скорочують ланцюжки прийняття рішень, вихідних від ключових 

менеджерів до керівництва з метою забезпечення найбільш швидкої реакції 

системи. Ключовою фігурою вважається той, хто може управляти коаліціями. 

Зазначений перелік управлінських інструментів відповідає стану, коли 

формується готовність щодо реалізації стратегічного рішення, при цьому цілі 

залишаються загальними та сформульованими в філософських поняттях. 

Стадію реалізації стратегічного рішення Дж. Квінн поділяє на етапи: 

забезпечення джерел прийнятих зобов'язань, фокусування організації, 

управління коаліціями, формалізація обов`язків за допомогою наділення 

прихильників повноваженнями та збереження динаміки за допомогою 

руйнування консенсусу. Всі вони пов`язані з поведінкою керівників, що 

направлена на реалізацію рішення.  

Недоліками концепції вважається, що залишаються без уваги пояснення 

щодо значення цілей та цінностей їх досягнення, діє відмова від ієрархії цілей в 

стратегічному процесі. Однак наведена концепція логічного інкременталізму 

Дж. Квінна представляє для практиків достатньо успішну методологію 

стратегічного управління розвитком організації, виділяючи фактори, стадію та 

етапи, ключових суб`єктів та їх здатності до створення атмосфери підтримки та 
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фокусування організації на досягнення цілей.  

Підтримуючи поступовість стратегічних дій М. Бір й Н. Норіа [157] 

фокусували увагу в управлінні розвитком на неформальних відносинах, або 

м'яких сферах, в організації, щоб гарантувати, що основна маса переживань її 

членів пов'язана з підтримкою цілей, завдань, стратегій і політики. По суті 

справи, успіх або крах організації забезпечують скоріше неформальні, ніж 

формальні відносини. Ключем до успіху є гарантія постійного й послідовного 

«притирання» одних до інших. 

На відміну від дотримання принципу «поступової реалізації рішень», 

яких дотримується інкременталізм, існує ряд інших концепцій, що засновані не 

на співучасті та залученні персоналу в процеси реалізації стратегічних рішень, 

а на революційних змінах, що здійснюються за допомогою перепроектування та 

«старту з нуля» [158, с. 237]. М.Хаммер та Дж.Чампі стверджують, що в бізнесі 

слід обирати найбільш «надійну залежно від ситуації стратегію, що відповідає 

умовам зовнішнього середовища», «політику, що заснована на жорсткому, 

швидкому стилі лідерства».  

Д.Данфі та Д. Стейсі [157] привели докази, що «стратегічні міркування 

основані на оцінюванні соціально-економічного та політичного середовища 

часто вимагають вибору найбільш автократичних та радикальних альтернатив». 

Коли персонал «не бажає відповідати на сигнали зовнішнього середовища, що 

піддає ризику життєздатність підприємства, примусові міри можуть стати 

необхідними». Метод за допомогою якого вони проводили дослідження 

реалізації стратегічних рішень щодо розвитку підприємств австралійської 

промисловості мав назву «типологія 2х2» (матриця, по вертикалі якої 

розташовані розходження між співробітництвом та примусовою методикою, по 

горизонталі – між приростом та стратегіями, що трансформують зміни). 

Досліджувані підприємства були згруповані за ознакою високий, середній та 

низький рівень перетворень. З 450 менеджерів, що були опитані, відповіли, що 

їх адміністрація підприємства не використовувала стиль співробітництва при 

реалізації стратегічних рішень. Підприємства, що здійснювали перетворення 
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високого та середнього масштабу використовували різні підходи, але прямий 

жорсткий метод був переважаючим. Підприємства, що реалізовували незначні 

перетворення зволіли «уважну, боязку, делікатну настройку». 

Досить проста схема була запропонована Д. Е. Зандом [158], який виділяв 

компетенцію «успішного лідера, що повинна сполучити три важливі сили: 

знання, довіру та владу». Зіштовхуючись з різного роду непередбачуваними 

обставинами лідеру необхідно знайти компроміс між зазначеними факторами 

та вирішити, чому віддати перевагу: знанню, довірі або владі. Ключовими 

елементами в довірі є відкритість інформації, вплив колективу та здійснення 

належного контролю. Непередбачуваність – ворог довіри. Головна вимога до 

«триєдиного лідерства» – постійне придбання знань та створення клімату, 

сприятливого використанню компетенції, тоді як «більш традиційні, 

автократичні лідери» перешкоджають використанню компетенції персоналу. 

Однак в силу того, що влада є одною із центральних вимог, Д. Е. Занд визнає, 

що лідери повинні реалізовувати легітимні та схвалені рішення відносно цілей, 

структури та стратегії. Робота в команді є важливим засобом реалізації 

«триєдиного лідерства».  

В концепції Х. Холла [169, с.257] стратегічні рішення в організації 

поділяються на високого та низького ступеня ризику (рис. 1.1) й для кожного 

типу виділено найбільш значимі компоненти. Саме стратегічним рішенням 

притаманний  високий ступінь ризику. При цьому складність прийняття 

стратегічного рішення не дозволяє врахувати всі компоненти. Тому Х. Холл для 

рішень високого ступеня ризику, характерними ознаками вважав «коаліцію», 

«інтенсивність» або «екстенсивність» конфлікту, що погоджуються з 

концепцією влади, як важливої компоненти прийняття рішення. Загальними 

складовими для стратегічних, з високим ступенем ризику, та поточних, з 

низьким ступенем ризику, рішень є такі компоненти як «пошук інформації» та 

«обговорення». Ці важливі компоненти для будь-якого типу рішення 

відповідають процесу комунікації. 
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                    Інтенсивність обговорення (+)  Повторюваність, рутинізація (+) 
                    Пошук інформації (+)  Пошук інформації (-) 
                    Важливість обговорення (+)  Важливість обговорення (-) 
                    Тривалість процесу переговорів (-)  Екстенсивність участі (-) 
                    Стабільність коаліції (+)  Ступінь делегування (+)  
  

 

Рис. 1.1 Модель прийняття рішення за концепцією Х. Холла  

 

Однак, для рішень з високим ступенем ризику виділено таку 

характеристику як «важливість обговорення», так як має місце висока ступінь 

невизначеності результатів, що виникає з причини неузгодженості відносно 

переваги можливих цілей та визначає необхідність їх прояснення в 

перемовинах. Ця концепція з організації процесу прийняття стратегічних 

рішень базується на ідеї, що розглядає прийняття стратегічних рішень як 

політичний процес. Якщо не досягнуто консенсусу та не можливо зробити 

вибір у послідовності та визначеності подальших дій з реалізації рішення, 

результат такого політичного процесу буде залежити від таких характеристик 

як лідерство, харизма, інтуїція. В даному випадку якість рішення визначається 

врахуванням зазначених факторів та результатами його реалізації. 

Д. Томпсон [156] розробив для стратегічних рішень організацій підхід 

«віри в причину та наслідок». За підходом Д. Томпсона «проблеми рішень 

завжди містять дві головних розмірності: упевненість у причинно-наслідкових 

зв`язках та віддання переваги відносно можливим результатам». «Віддання 

переваги відносно результатів» означає ступінь згоди в тому, що потрібно 

Рішення, що 
приймаються для 

вирішення проблем 

З високим 
ступенем ризику 

З низьким 
ступенем ризику 

К о м п о н е н т и        п р о це с у 
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організації. Для розуміння цього процесу Д. Томпсон запропонував кожну 

змінну поділити за ознакою визначеності або невизначеності (рис. 1.2). За 

таким підходом вирішальним фактором прийняття стратегічного рішення 

виступає інформація, так як визначеність процесу прийняття стратегічного 

рішення залежить від кількості та виду інформації. 

Основна ідея у підході Д. Томпсона, що чим більш є достовірним знання, 

тим легше приймається рішення. Але все, що трапляється в організації та поза 

нею є об`єктом сприйняття та інтерпретації осіб, що приймають рішення, так як 

віддання переваг щодо результату або цілей представляє головне питання, в 

якому проявляється «влада» та навколо якого відбуваються «конфлікти». Коли 

існує згода відносно цілей, прийняття рішення може бути структурованим, а 

коли згода відсутня – воно буде анархічним. У випадку структурованого 

прийняття рішень можуть виникати проблеми в наслідок змін учасників або 

оточуючого середовища. При анархії не враховуються властиві організації 

порядки, що задані її структурою. Все це приводить до висновку, що прийняття 

стратегічного рішення є процесом, в якому існують проблеми як в частині 

раціональності, так й у владі. 

М. Вебер [114] за ступенем раціональності як класифікаційною ознакою 

поділяв будь-які рішення на чотири типи: афективні – визначаються емоціями; 

традиційні – підкорюються традиціям та ними регулюються; ціннісно-

визначальні – диктуються вірою в певну систему цінностей, підпорядковуються 

етичним, релігійним та естетичним правилам суб’єкта; цілевизначальні – 

плануються та виконуються виключно на підставі їх доцільності та являють 

собою процедуру поетапного руху від однієї цілі до іншої, причому попередня 

ціль є засобом досягнення наступної. І тоді єдиним критерієм оцінки діяльності 

стає очікуваний та/або досягнутий результат у співвідношенні з відповідними 

витратами. Саме раціональність останнього типу є найбільш властивою для 

розроблених сучасних стратегічних технологій прийняття рішень, що в той же 

час не виключає присутності інших типів раціональності. Низка 

концептуальних моделей та універсальних методів, що використовуються в 
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прийнятті стратегічних рішень  розкриває характеристику їх раціональності. За 

таким принципом представляється «шкала раціональності стратегічних рішень» 

від максимально можливого охоплення аналітичного матеріалу до мінімального 

(рис. 1.2). 

 

SWOT  І. Ансофф       М. Портер       Мак Кінсі       А. Д. Літлл      БКГ  
 

 

Рис. 1.2. Аналітичний інструментарій прийняття стратегічних рішень за 

шкалою раціональності 

 

В основі стратегічного рішення лежить дуалізм, що існує між 

запрограмованими, шаблонними рішеннями, за прийняттям яких 

використовується запланована стратегія, і незапрограмованими, 

нестандартними рішеннями, за прийняттям яких використовується ітераційний 

процес. Концепція раціональності припускає усвідомленість і свідомість 

суб’єкту, що приймає рішення, а також можливість логічного апріорного 

пояснення процесу або результату з прийняття. Тріада «усвідомлення-

осмислення-пояснення» є необхідним атрибутом повної раціональності. 

Ірраціональність не припускає проходження певним цілям підприємства та 

обмеження якими-небудь засобами за реалізації цих цілей. 

Поняття «раціональність» і «ірраціональність» пов'язані з природою 

суб'єкта управління й того, яким чином він робить вибір. Класична економічна 

теорія припускає, якщо людина, що приймає рішення, має всю необхідну 

інформацію і є раціональною, вона без труднощів вибере найкраще рішення. 

О. Фавро для класифікації теорій з точки зору раціональності користується 

шкалою раціональності від сутнісної (максимальна) до процедурної 

(мінімальний ступінь). Рухаючись за віссю раціональності від максимального 

до мінімального значення, можна відзначити неокласичні теорії, засновані на 

принципах строгої раціональності, теорії прийняття рішень Г. Саймона, 

MAX  MIN використання аналітичного матеріалу 
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Р. Сайерта й Дж. Марча, Х. Лейбенстайна [158, 168], що послідовно 

послаблюють передумови раціональності й підводять впритул до поняття 

органічної ірраціональності як «іманентно притаманної практично кожному 

індивідові стійкої системної дисфункції при прийнятті рішень». Г. Мінцберг як 

домінуючі фактори поведінки підприємства називає ірраціональні мотиви, як 

імпульсивність, інтуїцію, «осяяння» підприємця [106,107].  

Запрограмовані рішення представляють собою рутинні, багаторазово 

повторювані рішення, що мають чітко визначені наслідки й способи їх 

реалізації. Незапрограмовані рішення є нешаблонними, ексклюзивними, які 

складно або неможливо структурувати. Модель обмеженої раціональності 

підходить для незапрограмованих рішень, у той же час розрахована 

раціональна модель підходить для запрограмованих рішень. Розрахована 

раціональність запрограмованих рішень веде до використання процедур, 

спрямованих на широкий пошук, що дозволяє досліджувати всі можливі 

варіанти рішень, і після застосування відповідних алгоритмів зробити 

оптимальний вибір. Обмежена раціональність незапрограмованих рішень веде 

до пошуків в умовах невизначеності, при цьому відчувається потреба в 

альтернативах, які продиктовано станом кризи, або в наявності готових рішень, 

а також використання методу «задовільного, тобто прийнятного варіанта». 

Здійснення рішення розпадається на стадії і є покроковим [113, 115]. Описання 

характеристик стратегічного рішення за ступенем раціональності включає 

характеристики поведінки ОПР, інформації та методів її обробки, значимих 

факторів (табл. 1.1). 

Категорійний апарат теорії прийняття рішень включає такі поняття, як 

«цінність», «корисність», «втрати», «ризик», «можливість», правила прийняття 

рішень, апріорні розподіли [158, 168, 170]. Фактор суб`єктивності особистісних 

оцінок ОПР проявляється при ранжируванні або розміщенні пріоритетів у 

процесі ухвалення рішення. 
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Таблиця 1.1 

Характеристика стратегічного рішення за шкалою  

«раціональність – ірраціональність» 

Тип стратегічного рішення та 
характеристика ОПР 

Характеристики інформації 
та методів її обробки Значимі фактори 

Раціональне –  
ОПР - «раціональна особа», яка 
ретельно все планує та організовує 

 

Повна визначеність та 
достатність інформації. 
Використання результатів 
екстенсивного дослідження 
та розрахункових методів. 

Чіткі правила 
обґрунтування та 
прийняття рішення. 

Передбачувана сутнісна 
раціональність 
ОПР – особа, що орієнтована на 
досягнення цілей 

Недостатність інформації, 
неможливість розрахунків 
альтернатив.  
 

Недолік знань щодо 
інструментарію та 
предмету вибору.  
 

Передбачувана процедурна 
раціональність 
ОПР – особа, що обмежена 
нестачею обчислювальних 
можливостей та інформації про 
предмети вибору 

Використання методів 
евристики. 

Політичні фактори – 
необхідність 
досягнення згоди в 
колегіальній групі, де 
приймається рішення. 

Обмежена когнітивна 
раціональність 
ОПР обмежена  когнітивними 
здатностями у розумінні функції 
корисності та обчислювальних 
можливостях 

Невизначеність інформації 
щодо переваг/недоліків 
шляхів досягнення цілей.  
 
 

Недолік знань про те, 
що слід зволіти і що є 
адекватним 
інструментарієм.  
 

Обмежена локальна 
раціональність 
ОПР виступає раціональною 
особою з точки зору організації, 
але не з'ясовна з точки зору 
інтересів індивідуумів, груп або 
підрозділів організації 

Використання 
розрахункових методів та 
методу «задовільних 
варіантів». 

Політичні фактори у 
досягненні консенсусу 
в групі, що приймає 
рішення. 

Ірраціональне 
ОПР особа, що має достатній 
досвід у вирішенні проблем, 
виступає лідером та має харизму 

Досить висока 
невизначеність інформації. 
Методи пошуку інформації 
в умовах невизначеності 

Інтуїція та політичні 
фактори.  

 

Основа формування всіх управлінських рішень – система цінностей ОПР. 

Кожна людина має свою систему цінностей, що визначає його дії й впливає на 

прийняті рішення. У силу особливостей психології й характеру ОПР по-різному 

оцінюють значимість проблеми, обмеження й альтернативні варіанти. Така різниця 

в оцінках нерідко породжує конфлікти й незгоди в ході розробки й прийняття 

управлінських рішень, а також може вплинути на вибір варіанта рішення. 
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Термін «теорія прийняття рішень» безпосередньо почав 

використовуватися у 1950 р. Е.Л. Леманном, однак більшість зазначених понять 

були відомими набагато раніше. Так термін «очікувана цінність» 

використовував Б. Паскаль в його відомому парі, що описано в його праці 

«Pensees» (1670 р.). Раціональна процедура вибору за очікуваною цінністю 

полягає в тому, що ідентифікує всі можливі результати визначивши, 

перемноживши та склавши їх позитивні/ негативні цінності та імовірності і 

отримати «очікувану цінність». Дія, що буде обраною, повинна давати 

найбільшу очікувану цінність. 

В дослідженні Д.Бернуллі «Пропозиція нової теорії виміру ризику» 

(1738 р.) доказав, що теорія очікуваної цінності є нормативно неправильною. 

Дослідник запропонував для формалізації вибору в умовах невизначеності 

використовувати функцію корисності й розраховувати очікувану корисність, а 

ні очікувану фінансову цінність. В свою чергу А.Вальд у 1939 році виділив дві 

центральні проблеми ортодоксальної статистичної теорії – статистичне 

випробування гіпотез та статистична теорія оцінювання, й ввів в сучасну 

теорію прийняття рішень функцію втрати, ризику, допустимі вирішальні 

правила, апріорні розподілення та ін. [158]. Виникнення теорії суб`єктивної 

імовірності зобов'язано науковим працям таких дослідників як Ф. Рамсей, Б. де 

Фінетті, Л. Севіджа [157] Їх дослідження значно розширюють можливості 

теорії очікуваної корисності до ситуацій, де є доступними тільки суб`єктивні 

імовірності. Таким чином було просунуто теорію реальної людської поведінки 

прийняття рішення при ризику. Теорія перспектив Д. Канемана й А. Тверскі 

доказувала [211], що у фактичному людському прийнятті рішень (в 

протилежність нормативному) «втрати більш чутливі, чим виграш». Крім того, 

люди більш зосереджені на «змінах» корисності своїх станів, чим на корисності 

самих станів, а оцінка відповідних суб`єктивних ймовірностей реалізується 

відносно властивої кожному «точці відліку». 

Дослідження складних рішень виявили явища, що потребують пояснень 

та розроблення моделей їх раціоналізації. До таких відносять «парадокс 
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вибору», коли найбільший вибір може привести до «більш бідного рішення, або 

відмові від прийняття рішення». Теоретичне пояснення даному явищу – 

виникнення «паралічу аналізу» реального або сприйнятого, що прирівнюється 

до «раціонального неуцтва». [170]. Усунення зазначених ситуацій в 

управлінській практиці не звільнює від необхідності знань факторів, що 

впливають на стратегічний вибір.  

Р. Холл, розглянувши концептуальні та методологічні протиріччя в 

розумінні ефективності організацій, розробив авторську модель, що враховує та 

поєднує ключові моменти ефективності всіх типів організацій, що впливають 

на вибір при прийнятті важливого рішення (табл. 1.2 ) [169]. Поведінку 

організацій Р. Холл назвав як «не строго раціональну», визнавши протиріччя 

що виникають при прийнятті рішень.  

Таблиця 1.2  

Модель вирішення протиріч щодо прийняття стратегічних рішень в 

 організації за Р. Холлом. 
Протиріччя Вихід з протиріччя 

1. Організації зіштовхуються з безліччю 
суперечливих обмежень щодо 
зовнішнього середовища – політика 
організації визначає значення елементів 
зовнішнього середовища 

1. Організації повинні оцінювати зовнішні 
умови, пізнавати та передбачати обмеження, що 
зустрічаються та вміти прогнозувати наслідки 
своїх дій – все в рамках певних обмежень на 
прийняття рішення та раціональність. 

2. Організації мають множинні та 
суперечливі цілі 

2. Якщо цільова функція визначена швидким 
поверненням інвестиції, то найвищий пріоритет 
віддається короткостроковим результатам; для 
тих, що орієнтовані на тривале виробництво – 
слід враховувати багаторічні коливання 
продуктивності та підкреслювати середні 
характеристики ефективності за 
довгостроковий період. 

3. Організації мають множинні та 
суперечливі інтереси груп, що впливають 
на прийняття рішення 

3. Інтереси груп, що впливають на прийняття 
рішення повинні бути враховані та бути 
частиною будь-якого «обговорення 
ефективності» 

4. Організації мають множинні та 
суперечливі обмеження у часі, які 
необхідно оцінювати. 

4. Рішення повинно прийматися з урахуванням 
періоду, за котрий аналізується досягнення цілі, 
характеру та фази обмежень зовнішнього 
середовища та історичної ситуації організації. 
Розмірність ефективності у часі одна із 
критеріїв оцінки. 

 



39 
 

Таким чином, реалізація стратегічного рішення пов’язана із знанням 

протиріч, які необхідно вирішувати у процесі управління розвитком. Виконання 

та дотримання певних принципів управління дозволяє розв’язати виявлене 

протиріччя. Дослідники [158,169,170], як основні протиріччя, що виникають на 

підприємствах виділяють неузгодженість між цілями та інтересами груп, що 

впливають на прийняття рішення (акціонерами, менеджментом, клієнтами, 

інвесторами та кредиторами). Зняття протиріч досягається не допущенням 

конфліктів, превентивними засобами через переговори та досягнення 

консенсусу.  

Протиріччя між цілями та організаційними можливостями 

характеризується ступенем конфліктності між безліччю функцій і ступенем 

структурної гнучкості організації. Якщо функції конфліктують, то ступінь такої 

конфліктності варіюється від необхідності організації або її відділу виконувати 

тільки одну головну функцію до необхідності виконання безлічі дрібних, 

несумісних, але невідкладних функцій. Чим більша кількість різних структур 

(відділів) необхідна для виконання організаційних функцій, тим вищий ступінь 

конфліктності між ними. Розробка гнучкої організаційної структури, 

відповідної до стратегії підприємства, повинна передбачати розподіл прав на 

прийняття рішень в організації та відповідності за виконання задач. Зняття 

цього протиріччя обумовлюється необхідністю дотримання принципів 

еквіфінальності та самоорганізації. 

В процесах розвитку підприємств виникає протиріччя між стабільністю, 

збереженням ефективності бізнес-процесів та необхідністю їх оновлення. 

Стабільність необхідна для внутрішньої згуртованості та запобігання 

саморуйнуванню і хаосу, оновлення – для швидкої реалізації інноваційних змін, 

як того вимагає ринок. Вирішення цього типу протиріч обумовлюється 

необхідністю реалізації принципів: співвідношення (балансу) між процесами 

оновлення та збереження; накопичення, розвитку, використання та передачі 

знань. 

Суперечливість між необоротністю у часі та неспроможністю 
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підприємства впливати на швидкість змін у зовнішньому середовищі 

визначається впливом інституційних обмежень на прийняття стратегічних 

рішень. Наростання темпів змін у зовнішньому середовищі та організаційної 

складності внутрішнього середовища визиває необхідність домінування над 

обставинами через використання інноваційних засобів управління. Але 

несвоєчасність розпізнавання проблеми або обмеженість  існуючих методів 

організації та управління, потенціалу управління не дозволяють впливати на 

обставини. Крім зазначеного завжди існує протиріччя між достатністю, 

достовірністю інформації та спроможністю ОПР її переробляти. В даному 

випадку цінність стратегічного рішення визначається корпоративною вигодою, 

що виражається в доходності, інноваційності, зростанні, стабільності, 

надійності організації. Особливості корпоративної системи прийняття 

стратегічних рішень підприємства визначається культурними та національними 

ознаками становлення корпоративних відносин на підприємствах. Фактори, що 

визначають особливості дії системи прийняття стратегічних рішень є: влада 

(встановлені правила участі та методики для прийняття рішень), структура 

власності; інтереси та вплив учасників прийняття стратегічних рішень, дія 

механізмів інформаційної прозорості та контролю над прийняттям стратегічних 

рішень; організаційна ефективність.  

Стратегічні рішення сполучені із вирішенням проблем, реалізацією 

стратегії, програми, проекту. Тому їх характеристиками є унікальність, 

тимчасовість, невизначеність. Стратегічні рішення є неповторними та 

унікальними, а особливий задум визначає шляхи вирішення конкретної 

проблеми. Управлінські дії направлені на створення нової цінності, що 

збагачена унікальністю, відмітними рисами та інноваціями. Таким чином, 

стратегічні рішення відповідають різним типам унікальності, мають 

можливості для впровадження інноваційних управлінських технологій. 

Існування різних типів та рівнів унікальності вимагає змін у поглядах, 

створення та використання нових підходів, багатого досвіду менеджерів  через 

причину новизни завдань.  
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Іншою характеристикою стратегічного рішення є невизначеність, що 

пов`язана з інформацією, невипробуваною технологією прийняття 

стратегічного рішення та непередбачуваними факторами. Такі ризики повинні 

керуватися та компенсуватися компетентними діями менеджерів, об'єднаними 

зусиллями та творчим потенціалом членів команди, що приймають рішення. 

Оцінка невизначеності інформації щодо зовнішнього середовища дозволяє 

сформувати відповідний аналітичний інструментарій прийняття стратегічного 

рішення [158]. Так, коли ступінь невизначеності зовнішнього середовища 

досить низький, керівник може давати досить точні прогнози, необхідні для 

прийняття стратегічного рішення. З його зростанням необхідним стає 

пророблення сценаріїв, застосування теорії кількісних ігор і опціонного 

ціноутворення. Високий рівень невизначеності інформації щодо зовнішнього 

середовища визначає необхідність використання інструментарію теорії ігор, 

аналізу схованого попиту й застосування еволюційних моделей. 

Фактор інформаційних обмежень пов’язаний з витратами праці, часу й 

коштів незалежно від того, як і де ця інформація збирається. Тому необхідно із 

самого початку споконвічно оцінити витрати на одержання інформації й вигоду 

від ухваленого рішення. Вся розташовувана інформація з характеру відбиття 

властивостей об'єкта може бути віднесена до наступних трьох видів: 

підсвідома інформація – формується на основі досвіду попередніх 

поколінь, власного досвіду й знань, отриманих у процесі навчання, і т.п. За 

допомогою уяви ця інформація перетвориться в більш-менш формалізований 

якісний або кількісний результат прогнозу. Такий підхід використовується при 

експертному прогнозуванні. У результаті може бути отриманий якісний (гірше-

краще; менше й т.п.) або кількісний прогноз, план; 

предметна інформація – формується шляхом опису процесу або стану 

об'єкта. Предметний опис об'єкта прогнозування дозволяє одержати результат 

прогнозу з використанням формальних методів математичної логіки й логіки 

пропозицій. Результат прогнозування може мати тільки якісний характер;  

формальні статистичні дані – одержують на етапі аналізу об'єкта в 
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процесі розробки управлінського рішення. Вони дозволяють розробляти й 

перевіряти статистичні гіпотези про адекватність прогнозних моделей, які 

використовують для одержання прогнозів. Результатом прогнозування-

планування на основі цих даних стають кількісні оцінки. 

Таким чином, характеристиками стратегічного рішення виступають: 

складність, зв`язок з іншими рішеннями, вартість часу вибору, економічна 

доцільність, перспективність, ступінь ризику, гнучкість, унікальність. 

Складність залежить від ступеня охоплення різних сфер діяльності 

підприємства (матеріально-технічна, кадрова, організаційно-економічна, 

маркетингова, фінансова й т.д.) при прийнятті та реалізації рішення. Чим 

більше напрямків робіт і персоналу залучено в сферу реалізації, тим складніше 

й дорожче реалізація рішень. Рішення про реорганізацію вважається найбільш 

складним для організації. Економічна доцільність пов`язана з оцінкою витрат і 

економічного ефекту, економічної вигоди й припускає аналіз співвідношення 

вигоди й витрат. При виборі рішень, пов'язаних з радикальними 

нововведеннями, як правило, потрібні значні фінансові вкладення, засоби. Вони 

можуть бути власними й (або) позиковими. Важливо відслідковувати й 

аналізувати співвідношення власних і кредитних засобів, для того щоб не 

виявитися в сильній залежності від зовнішніх джерел фінансування. 

Перспективність оскільки будь-який варіант рішення поряд з позитивними не 

виключає й негативних наслідків, то необхідно, щоб позитивні переважали й 

сприяли розвитку підприємства, виходу на більше високий рівень. Гнучкість 

визначається наявністю алгоритму досягнення цілей при зміні зовнішніх та 

внутрішніх умов через аналіз та описання стану об`єкту управління, 

зовнішнього середовища при яких виконання рішення буде призупинено та 

розпочато етап нового вибору, розробка нового рішення. 

Слід зауважити, що прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 

підприємства визначено процесом розробки стратегії, який представлено 

етапами: формулювання місії, визначення цілей і строків їх досягнення; 

проведення стратегічного аналізу, що передбачає виявлення факторів впливу та 
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пошук можливостей для досягнення стратегічних цілей; стратегічний вибір та 

реалізацію стратегії. Стратегічні цілі щодо розвитку відображують точку зору 

керівництва на організацію та її діяльність, взаємодію підприємства із 

зовнішнім середовищем; враховує власні ресурси та сприяє забезпеченню їх 

відповідності діловій активності; включає надання інформації про зміни в 

системі праці підприємства; враховує види невизначеності та розробляє 

передбачення щодо майбутніх подій; вимагає володіння всебічним підходом до 

управління організацією – передбачає працю управляючих поза їх 

функціональними зонами, проведення переговорів, консультацій. 
 

 

1.2. Теоретичні підходи прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 

підприємства 

 

 

Теорія управління розглядає прийняття рішень як управлінський та 

організаційний процес. Схема прийняття рішення передбачає ланцюг певних 

дій, що реалізуються від попереднього до наступного рішення й направлені на 

подолання різних видів невизначеності у часі, формулюванні проблеми, 

вироблення рішень, вибору, впливу та здійснення рішення. Для визначення 

певної схеми прийняття рішень дослідникам довелось провести комплекс 

досліджень різних процесів та видів прийняття рішень. Так, Г. Мінцберг [106, 

107] зібрав дані відносно ступеня використання різних етапів прийняття 

рішень, а також відносно таких факторів, як тривалість прийняття кожного 

рішення, частота переривання процесу прийняття рішення, кількість гілок і 

повторних циклів в послідовності, що пов’язана з кожною моделлю прийняття 

рішень. У результаті аналізу даних було виділено шість узагальнених типів 

рішень: просте тимчасове припинення процесу визначення і діагностики; 

політичне планування – значні припинення процесу визначення з причини 

інтенсивної політичної діяльності; фундаментальне дослідження – акцент 



44 
 
робиться на процес раціонального дослідження та на пошук рішення відповідно 

до методик організації; модифіковане дослідження – комплексне базове 

дослідження, в якому раніше знайдені правильні рішення модифіковано до 

специфіки даного рішення; фундаментальне та оперативне планування – 

наближуються до типу рішень з обмеженою раціональністю, оскільки за 

рішенням, прийнятим традиційним засобом, слідує солідна розробка та спроба 

оцінки. 

Ю. Фама та М. Дженсен [168] запропонували модель управлінських 

рішень, згідно якої процес прийняття управлінських рішень складається із 

чотирьох етапів: розробка управлінських рішень в рамках плану; затвердження 

управлінських рішень; виконання управлінських рішень; контроль за 

виконанням управлінських рішень. Перший та третій етапи вчені віднесли до 

розроблення та управління рішеннями (decision management), а другий та 

четвертий етапи –  до контролю за реалізацією рішень (control management).  

Д. Хіксон та ін. [158] дослідили більш 150 стратегічних рішень в 

тридцяти організаціях різних типів: виробничих і тих, що надають будь-які  

послуги. Як правило, це були рішення на вищому рівні, що сприяють змінам у 

стратегії організації – представлення нового товару, згортання об’єкта або 

підприємства, реорганізація, злиття або придбання організацій, питання роботи 

з персоналом або інвестицій у нове устаткування. З'ясувалося що рішення про 

реорганізацію являються найбільш рідкими та спірними. Спостереження 

проводилося за такими змінними, що характеризують складові процесу 

прийняття рішень: ретельне дослідження, взаємодія, переговори, затримки, 

тривалість та централізованість. Ретельне дослідження представляє процес 

вироблення рішень та їх оцінювання за різними джерелами інформації. Цей 

процес відображує інтенсивність зусиль, що направлені на підготовку звітів за 

результатами проблемних маркетингових досліджень або технічних 

виробничих іспитів. Взаємодія – міжособистісна взаємодія між учасниками, що 

впливають на процес прийняття рішень. Переговори – оцінка можливостей 

ведення переговорів відносно їх переваг за рейтингом рішень від таких, що не 
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обговорюються або, обговорення яких здійснюється на кінцевій стадії до 

рішень, результатом яких є обмежений консенсус. Затримка – визначається 

кількістю зупинок та перерв в плановому процесі прийняття рішення. 

Причиною яких є проблеми визначення порядку процедур, включаючи 

очікування розподілу пріоритетів за порядком значимості та очікування 

подальших досліджень й закінчуючи очікуванням подолання супротиву змінам. 

Тривалість вимірюється часом між моментом, коли питання приймається до 

розгляду, до кінцевого рішення. Централізованість зазвичай визначається як 

основна змінна в організації, де рішення приймається централізовано або 

децентралізовано. 

Таким чином, були виявлені три типових групи прийняття рішень: 

спорадичні (непостійні, випадкові, одиничні) для яких характерні затримки, 

уривчасте здійснення, ретельні дослідження змінних, неофіційні переговори, 

через що процес їх вирішення є «затягнутим» та тривалим; повільні, що 

санкціонуються на вищому рівні та характеризуються менш ретельними 

дослідженнями, тривалістю обговорення, розміреним, достатньо швидким 

процесом прийняття рішень, спрямованим за офіційним руслом; обмежені 

рішення, санкціонуються не на вищому, а на середньому рівні, мають меншу за 

попередні типи прийняття рішень тривалість та офіційність, а у процесах 

ретельних досліджень використовуються більше джерел інформації. 

Групування та дослідження таких рішень дозволило виділити найбільш значимі 

їх характеристики, а саме – складність та політичний характер. Так як 

спорадичні рішення визнані як найбільш складні та політично значимі, то й 

охоплюють протилежні інтереси, мають серйозні потенційні наслідки, є 

спірними та підвергнути впливу ззовні. Процес вирішення менш складних та 

політично значимих питань забезпечується стандартними (запрограмованими) 

рішеннями та є менш конфліктним, стосується тільки внутрішніх інтересів.  

Використання системного підходу до прийняття рішень вимагає 

врахування значимих факторів та дотримання певних обмежень, коли 

організація може розглядатися як «технічна система», «природна» або така, що 
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«існує в певних економіко-правових рамках». Варіант технічної системи 

досягається спрощенням структур, зняттям фактору невизначеності для 

здійснення інструментальних цілей. З таких позицій прийняття рішень є 

раціональним процесом. Якщо організація сприймається як природна система, 

що є відкритою невід’ємною складовою зовнішнього середовища, її процес 

прийняття рішень спирається на засоби «задовільних варіантів», гнучкість 

організаційної структури та можливості до адаптації до змін конкурентного 

оточення. Мірою підвищення стійкості такої організації виступає використання 

групового прийняття рішень замість індивідуального. Таким чином, 

методологія прийняття рішень відповідає структурі та ситуації: 

в умовах стабільного оточення застосовуються прийоми, заходи та засоби 

щодо досягнення певної ефективності функціонування; 

в умовах високого ступеня невизначеності використовується достатньо 

широкий набір цілей та методів, засобів та операцій їх досягнення. 

В останніх дослідженнях проблемних питань з прийняття стратегічних 

рішень наголос робиться на інституціональних факторах, що представляють 

певні обмеження, норми організації, оцінювання та способів прийняття рішень. 

Сутнісним аспектом інституціонального підходу до прийняття рішень виступає 

їх організація, а саме норми та правила, що діють на підприємстві. 

Р.У. Батлером досліджено та виділено чотири типи таких норм: економічні, 

інструментальні, референтні (або соціальні) та моральні [186, 187]. Незалежно 

від запропонованої типології, організація сама обирає найбільш важливі норми. 

Так, теорія прав власності акцентує увагу на виграші у добробуті, який 

забезпечують правові інституції. Норми несуть в організацію прийняття рішень 

індивідуальні та групові уявлення про пріоритетність рішення. Наприклад, 

сильні економічні норми є результатом конкурентного середовища, оказують 

вплив на оцінку інвестицій за рахунок фінансових критеріїв. В той же час існує 

певна класифікація зовнішніх зацікавлених осіб, що оказують вплив на 

прийняття стратегічних рішень. Взаємодія з постачальниками, замовниками та 

клієнтами, аудиторами, торговими партнерами та акціонерами проходить в 
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певному нормативно-правовому середовищі. Дослідники підкреслюють[186, 

187], що елементи, які пов’язані з суспільними стандартами, мають дуже 

велику ступінь впливу на рішення в питаннях злиття, створення союзів та 

спільних підприємств різних типів, де є необхідність в регулюванні з боку 

суспільства. Однак регулюючі норми та правила можуть виступати причиною 

невизначеності та залежності прийняття стратегічних рішень й, таким чином, 

ведуть до того, що процес прийняття стратегічних рішень приймає 

спорадичний характер.  

Форми власності (приватні або суспільні) є одною з важливих ознак, що 

впливає на діючий на підприємстві інститут прийняття рішень. 

Неоінституціоналізм розглядає широкий спектр форм власності та контрактних 

форм, на основі яких здійснюється обмін. Так, нарівні з приватною, 

аналізуються колективна, державна, акціонерна форми власності й 

порівнюється їх ефективність у забезпеченні угод на ринку. Такою є дослідна 

програма теорії прав власності (її найбільш яскравими представниками є Р. 

Коуз, Р. Познер, С. Пейович) [84] і теорії оптимального контракту (Дж. Стігліц, 

І. Макніл). Неоінституціоналізм вводить поняття інформаційних витрат, тобто 

витрат, пов'язаних із пошуком і отриманням інформації про угоду і про 

ситуацію на ринку в цілому. Хоча теорія інформації (Дж. Стіглер) і не 

безпосередньо належать до неоінституціоналізму, вона значно вплинула на 

його подальший розвиток. Поряд із виробничими, або трансформаційними, 

витратами неоінституціоналісти припускають існування транзакційних витрат. 

Під цим терміном, центральним для теорії транзакційних витрат (Р. Коуз, 

О. Вільямсон) [158], розуміються всі витрати, що виникають при здійсненні 

угод. Саме нова економічна історія (Д. Норт, Р. Фогель) виникла у результаті 

використання теорії транзакційних витрат та теорії прав власності для 

історичного аналізу.  

Учення про транзакційні витрати, виступає одним з аспектів, якій 

розглядається в прийнятті рішень. Два типи керівників, що орієнтовані на 

транзакції та трансформацію описані Б. Барнсом [84]. Керівників орієнтованих 
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на транзакції відносять до бюрократів або адміністраторів, що створюють 

систему, яка здійснює контроль на основі принципів управління по 

відхиленням й має на увазі винагороду згідно досягнутим результатам. 

Характерними ознаками керівництва орієнтованого на трансформацію є 

натхнення, харизма, ентузіазм, увага до кожного підлеглого, стимулювання 

інтелектуальних зусиль. 

Організаційний аспект процесів прийняття управлінських рішень 

співвідноситься з основними концепціями: акціонерів, співучасників 

(зацікавлених сторін) та корпоративної соціальної відповідальності. Основним 

критерієм класифікації зазначених концепцій є вибір суб’єкта корпоративного 

управління, інтереси якого є пріоритетними для корпорації. 

Концепція акціонерів, яка отримала розповсюдження  в більшості країн 

світу (США, Великобританія,  Канада,  Австралія, країни Південно-Східної Азії 

та Латинської Америки)  акцентує увагу на пріоритетності інтересів  лише 

одної групи учасників  корпоративного управління - акціонерів. Головною 

рисою концепції є обґрунтування положення про необхідність повного й 

необмеженого контролю акціонерів й вищого керівництва за діяльністю 

корпорації та її працівниками, які продають свою працю власникам, отримуючи 

заробітну платню. Прихильники цієї концепції заперечують також 

корпоративну соціальну відповідальність підприємства. Критики цієї концепції 

наголошують на виключному акценті щодо конфлікту між сильними 

менеджерами й слабкими розрізненими акціонерами, а практичні заходи 

сконцентровано на проблемі моніторингу й контролю за діями менеджерів за 

допомогою ради директорів, захисту прав акціонерів, поглинань та злиття 

тощо. Недоліком цієї концепції вважається проблема взаємодії акціонерів та 

менеджерів для забезпечення надходжень зовнішніх інвестицій й недооцінка 

інших інвесторів (кредиторів, працівників, місцеві органи влади тощо). 

Виникнення концепції співучасників (зацікавлених сторін або 

стейкхолдерів, теорія інтересів) пов'язують з працею Р. Е. Фрімена 

«Стратегічний менеджмент: концепція зацікавлених сторін» [158]. Автор 
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вводить поняття «зацікавлена сторона» (stakeholder), дає його визначення й 

виділяє принципи відповідальності компанії перед своїми стейкхолдерами. 

Концепція зводиться до того, що всі зацікавлені групи (акціонери, менеджмент, 

постачальники, працівники, споживачі тощо) у тій чи іншій формі й мірі 

приймають участь в прийнятті управлінських рішень, у власності та прибутках, 

ділять між собою як права, так й відповідальність. Головною проблемою 

виступає практична неможливість підприємства виконувати зобов'язання перед 

усіма співучасниками, тому останнім часом концепцію було переглянуто в бік 

звуження поняття «співучасник» до визначення «суб’єкти ринку, що сприяють 

зростанню активів підприємства». Відносини між менеджерами й акціонерами є 

лише частиною більш широких відносин підприємства з оточуючим 

інституційним середовищем, акціонери стають зацікавленими в урахуванні 

інтересів інших співучасників, у становленні довгострокових відносин з ними й 

атмосфери довіри. Перевагою цієї концепції є забезпечення чітких орієнтирів 

для менеджерів у визначенні пріоритетів діяльності підприємства й надання 

механізму визначення ефективності діяльності його керівництва. 

Дж. Хіт та У. Норман [84] для своїх досліджень використали положення 

таких підходів  «теорії інтересів»:  

- онтологічний, що визначає фірму, як організаційну одиницю, яка надає 

можливість індивідуумам чи групам досягти своїх цілей, тобто, її ціль – 

узгодження інтересів зацікавлених осіб; 

- пояснювальний, що надає описання й пояснення реальної поведінки 

корпорації та її менеджерів; 

- стратегічний, що зосереджує увагу на відносинах менеджерів із 

зацікавленими особами, виділенні певних ресурсів;  

- маркетинговий, що відповідає просуванню торгівельних марок, 

корпоративної культури фірми, виділяє інтереси клієнтів;  

- деонтологічний, що визнає правомірність інтересів і прав різних 

зацікавлених осіб (за межами прав, визнаних законом) і використовує її як 

спосіб визначення корпоративних і менеджерських обов'язків; 
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- менеджеріальний, що доводить необхідність одночасної уваги до 

інтересів зацікавлених осіб при розробці організаційної структури, загальної 

політики й при оперативному прийнятті рішень; 

- управлінський, де основний акцент робиться на механізми нагляду й 

контролю за менеджментом з боку зацікавлених осіб; 

- регуляторний, що обґрунтовує необхідність державного регулювання 

для захисту інтересів зацікавлених осіб; 

- законодавчий, що представляє теорію інтересів в корпоративному 

законодавстві.  

Дедалі частіше науковці та підприємці вдаються до концепції 

корпоративної соціальної відповідальності, згідно з якою підприємство, як 

громадянин певної території або місцевої громади, зобов'язане платити 

встановлені податки відповідно до норм чинного законодавства, дотримуватися 

норм і правил законодавства про працю, охорону навколишнього середовища, а 

також брати на себе певну додаткову відповідальність у вигляді розвитку 

соціальної інфраструктури, здійснення з місцевою адміністрацією спільних 

проектів тощо. Концепція корпоративної соціальної відповідальності офіційно 

оформилася на Лісабонському європейському саміті в березні 2000 року, а 

також коли Європейська комісія опублікувала так звану «Зелену книгу про 

корпоративну соціальну відповідальність» (липень 2001 року). Корпоративна 

соціальна відповідальність визначається як: «концепція інтеграції турботи про 

соціальний та екологічний розвиток у бізнес-операціях компаній у взаємодії зі 

своїми акціонерами й зовнішнім середовищем» [193, с.95]; «відповідальність 

компанії перед усіма людьми та організаціями, з якими вона співпрацює, та 

перед суспільством у цілому»; «довгострокове зобов'язання компаній 

поводитися етично та сприяти економічному розвитку, одночасно покращуючи 

якість життя працівників та їх батьківщин, громади й суспільства загалом»; 

«збалансованість економічних, соціальних та екологічних цілей суспільства, 

інтеграцію їх у взаємовигідні приписи та підходи. Корпоративна соціальна 

відповідальність - це нова управлінська філософія, коли управлінське рішення 
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приймається з урахуванням  й економічного, й екологічного, й соціального 

аспекту. А. Сеттлз зазначає, що впровадження принципів корпоративної 

соціальної відповідальності дозволить знизити витрати, операційні ризики, 

збільшить виручку, стимулює інноваційний розвиток, полегшить доступ на 

товарні ринки та ринки капіталу, покращить репутацію [168, с.94]. 

В останні роки теорія прийняття рішень збагачується дослідженнями, що 

спираються, здебільшого, на суб’єктний фактор - поведінкові характеристики 

та компетентності осіб, що їх приймають. Основне питання, що вирішується, 

звучить так: які особові якості визначають успішні вибір та дії? Поведінковий 

підхід пов’язаний з професійними якостями управлінського персоналу. В 

Американському Стандарті Управління Знаннями [204], розробленому 

провідними теоретиками й практиками менеджменту й при участі міжнародних 

організацій, стратегічні дії та компетенції підприємства асоціюється з 

управлінням знаннями. Так, Е.Дероуз розуміє компетенцію як 

«основоположний поведінковий аспект або характеристику, яка може 

виявлятися в ефективній і успішній  дії й залежати від контексту дії, 

організаційних чинників і чинників середовища, а також характеристик 

професійної діяльності» [191]. Таке визначення підтримують й дослідники Д. 

Мак Клелланд та Р. Бояцис [19], які пов’язують компетенцію з особливостями 

поведінки успішних керівників. З їх точки зору диференціація поведінки 

суб’єктів управління засновується на індивідуальних моделях компетенцій, які 

у сукупності створюють управлінську компетенцію підприємства, що 

безпосередньо пов’язана з управлінням знаннями, а саме знаннями у сфері 

стратегічного та поточного управління. 

Зосередженість на характеристиках управлінської діяльності через 

призму стандартів необхідних знань, навиків та вмінь є властивими для 

європейських дослідників, насамперед Великобританії. Головне питання, що 

вирішується в цьому напрямі, - які головні елементи діяльності мають бути 

виконані, щоб  результат вважався досягнутим, та задовольняв певні вимоги в 

межах кваліфікації. Традиційні типи кваліфікацій у Великобританії намагалися 
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охопити цілий список навиків і умінь, необхідних для конкретної посади. Всі 

кваліфікації були розроблені урядовим органом, за участю представників 

працедавців та профспілок. Консультанти проаналізували посади за допомогою 

апробованого методу – функціонального аналізу і створили відповідну 

документацію з переліком різноманітних аспектів управлінської діяльності тих 

професійних знань, які необхідні для їх ефективного виконання. 

Функціональний аналіз діяльності в різних контекстах визначає декомпозицію 

ключових ролей у вигляді множини компетенцій. Далі відбувається їхнє 

поділення на підрівні, для яких визначаються конкретні критерії діяльності й 

формують базу оцінювання з зазначеним діапазоном індикаторів, що 

нормативно закріплюється у професійних стандартах та свідоцтвах о 

професійних кваліфікаціях. Однак сформовані документи не враховують ті 

результати, які відносяться до «неформального навчання» і концентруються 

переважно на явних, формалізованих знаннях.  

Обґрунтування необхідності використання і створення, поряд із явними, 

неявних знань, умінь та навиків, які важко піддаються вербалізації й 

формалізації, здійснюється у «Стандартах менеджменту знань» [193], 

розроблених Європейським комітетом зі сертифікації. Згідно з даним 

документом, що не є офіційно затвердженим, але рекомендується для оцінки 

управлінських здатностей та компетенції підприємства. Таким чином, останні 

можна розглядати в якості фундаментальної  бази для встановлення меж 

семантичного простору управлінських компетенцій та визначення основних  

підходів до їх формування. 

Процеси пізнання є підґрунтям для прийняття та реалізації успішного 

стратегічного рішення на підприємстві. Пізнавальна діяльність розглядається як 

процеси отримання й накопичення знань і є центральним об'єктом досліджень 

багатьох видатних учених протягом всієї історії розвитку суспільства. Рішення 

проблеми пізнання здійснювалося в рамках різних напрямків і шкіл і 

характеризувалося різноманіттям способів збагнення реальності й форм знання.  

Становлення економіки знань, як процес переходу від 



53 
 
постіндустріального, а потім до інформаційного суспільства, або суспільства 

знань, є загальновизнаним. В діяльності суб’єктів господарювання, риси цієї 

нової реальності характеризуються перетворенням виробництва know-how,  

інформаційних і комунікаційних технологій у ключовий фактор прогресу, 

витисненням індустрії сферою послуг, зміною структури виробництва. 

Проблеми створення знання підприємства, як специфічного організаційного 

феномену, і формування на їх основі стратегічних компетенцій, отримали 

найширше розповсюдження у теорії інформаційного суспільства, теорії 

організаційного навчання та ресурсній теорії. Представники теорії 

інформаційного суспільства П. Дракер та Д. Бел наголошували на необхідності 

управління, заснованому на знаннях. Це передбачає: безперервне 

вдосконалювання всіх видів діяльності підприємства, пошук нових способів 

застосування досягнень, створення безперервних інновацій як упорядкований 

процес. П. Дракер стверджував, що застосування знання до процесів праці 

забезпечило відтворення економіки розвинених держав, викликавши до життя 

бурхливе зростання продуктивності за останні 100 років [42]. Так, за 

інформацією фінансових та статистичних звітів найбільших міжнародних 

організацій, можна відзначити, що на сьогоднішній день інвестиції в знання в 

розвинених країнах зростають швидше, ніж інвестиції в основні фонди. Так, за 

останнє десятиріччя в цих країнах інвестиції в знання щорічно зростали в 

середньому на 3,4% проти 2,2% у сфері основних фондів. Із усього обсягу 

знань, що вимірюються у фізичних одиницях, 90% отримано за останні 30 

років. Присудження Нобелівської премії по економіці за 2001 рік Дж. 

Стиглицу, Дж. Акерлофу й А. Спенсу також свідчать про те значення, що 

набуває для розвитку економічної думки знання й інформація. Виявилося, що 

поняття «інформація» здатне замінити поняття «конкуренція» і стати базовим 

для аналізу ринків. Дж. Стиглиц відзначив, що в рамках інформаційної 

економіки відбувається фундаментальна зміна економічної парадигми» [206], а 

унікальною конкурентною перевагою для організацій стають їх знання та 

здатність ефективно їх використовувати. 
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Представниками теорії організаційного навчання та засновниками моделі 

«організації, що навчається» є К. Аргіріс, Д. Шен та П. Сенге [168]. В рамках їх 

теорії передбачається управління, засноване на колективному мисленні й 

«командному навчанні». Положення теорії організаційного навчання тісно 

пов’язані з викладеннями ресурсної концепції, відповідно до яких компетенції 

та знання є стратегічними ресурсами підприємства і джерелом створення 

конкурентних переваг. Основна увага вчених – представників сучасної 

ресурсної концепції приділяється «динамічним ресурсам» - створенню, 

нагромадженню, комерціалізації знань, компетенцій, здатностей. Управління, 

засноване на знаннях підприємства передбачає розвиток колективних навичок у 

більшій мірі, ніж індивідуальних.  

І. Ансофф [9, с. 333] зазначав п`ять категорій управлінської діяльності 

компанії: 1). організаційні цінності та норми; 2). управлінські навики, знання та 

схильність до ризику; 3). відносини у середині структури - підпорядкування, 

відповідальність, інформація, владні стосунки, завдання; 4). відносини, що 

виникають в процесі діяльності - вирішення проблем, комунікація, мотивація, 

контроль; 5). технологія - формалізовані системи, отримання інформації, аналіз 

рішень, застосування комп`ютерної техніки. При цьому І. Ансофф 

виокремлював ще декілька видів управлінської діяльності  компанії, а саме: 

цільова направленість, що відповідає цілям компанії; конкурентна – пов`язана з 

формуванням та розвитком конкурентних переваг підприємства; 

підприємницька – визначає ефективність процесів функціонування 

підприємства та отримання ним прибутку. Результативність досягнення цілей 

реалізується за рахунок формування «безконфліктності» - балансу між 

конкурентною та підприємницькою видами діяльностями підприємства. Можна 

стверджувати, що всі зазначені типи управлінської діяльності визначають типи 

управлінських рішень. Взаємозалежність та взаємозумовленість видів 

управлінської діяльності представляє певну систему прийняття управлінських 

рішень й визначає необхідність дотримання принципів системності, 
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вмотивованості, узгодженості, компетентності, відповідальності в організації 

системи управління будь-якого підприємства. 

Таким чином, на основі системного, процесного інституціонального, 

поведінкового та когнітивного підходів визначимо основні теоретичні 

положення прийняття стратегічного рішення щодо розвитку підприємства 

(табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Теоретичні положення та принципи прийняття стратегічних рішень 

щодо розвитку підприємства 
Теоретичні підходи Основні положення, принципи 

Системний 

 

Принципи системності в організації та раціональності 

щодо прийняття стратегічних рішень; узгодженості цілей 

та завдань розвитку.  

Процесний  Визначає певні етапи та стадії прийняття та реалізації 

стратегічних рішень. 

Інституціональний 

 

Врахування при прийнятті стратегічних рішень діючих 

нормативно-правових обмежень; інтересів учасників 

корпоративних відносин; забезпечення соціальних 

стандартів та мінімізація шкідливого впливу на 

навколишнє середовище. 

Поведінковий 

 

Лідерство, інтуїція та харизма в прийнятті стратегічних 

рішень; вмотивованість на розвиток; формування 

готовності персоналу до сприйняття та реалізації 

стратегічного рішення. 

Компетентнісний Стратегічне мислення та використання знань як 

унікального стратегічного ресурсу для розвитку; 

активний пошук можливостей та їх використання в 

процесах розвитку. 

 

Для підтвердження висунутих положень необхідно провести аналіз 

процесів розвитку на машинобудівних підприємствах, виділити особливості 

прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємств та дослідити 

стратегії, які вони реалізують. 
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1.3. Інструментарій прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 

підприємства 

 

 

Рішення з розвитку [9, с. 336] підприємства за І. Ансоффом відповідають 

діям з розробки: систем заохочень та навчання, спеціального планування, 

інформаційної системи, структури, стратегічних та оперативних планів, 

системи контролю. Таким чином, стратегічні рішення є специфічним процесом 

управління розвитком організації, так як представляють: 

«свідомо й навмисно розроблену послідовність стратегічних дій», тобто 

певну стратегію;  

інтеграцію головних цілей організації, її політику та дії в деяке узгоджене 

ціле; 

вирішення безлічі рішень для розроблення й впровадження стратегії; 

впорядковування й розподілення обмежених ресурсів організації 

гранично ефективним і єдино вірним способом на основі передбачення змін у 

зовнішньому середовищі й врахування можливих контрдій опонентів; 

формування зовнішньої сфери діяльності організації – «установлення 

загальних напрямків», «фокусування уваги на стратегічних областях», 

розроблення й реалізація їх «у мінливих умовах»; 

врахування можливостей, та реалізація зворотного зв'язку; 

визначення основних принципів поведінки, стійкої схеми дій. 

В практичній діяльності вітчизняних підприємств виділяють проблеми, 

що пов’язують з: кваліфікацією менеджерів, відсутністю досвіду, бажання, 

вмінь до розробки стратегії розвитку – керівництво більш ніж 80% підприємств 

не ставить завдання щодо формування стратегій; застарілими механізмами 

комплектування кадрів; браком економічної освіти у управлінських кадрів – 

тільки 15% керівників промислових підприємств мають економічну освіту, 

кілька відсотків – юридичну, решта – технічну; корпоративною культурою – 

ознаки корпоративної культури нечітко виражені й залежать від керівника, який 
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на інтуїтивному рівні дає їй оцінку й формує програму дій; сформованістю бази 

знань підприємства; наявністю соціальних конфліктів в менеджменті – 

відсутністю клімату соціального партнерства, невмінням узгоджувати інтереси 

власників та менеджерів, протиріччям між діючими управлінськими 

традиціями та необхідністю впровадження інноваційних технологій, 

безініціативністю, стратегічною пасивністю та невизначеністю. «Відношення» 

мають свої визначення, класифікації та описання. Наприклад, відношення 

конфліктності можуть оцінюватися як конструктивні або деструктивні. В групі, 

що розробляє рішення серед осіб існують певні переваги, які віддаються різним 

результатам. Тому при прийнятті рішення створюється стан згоди, 

домовленості, що веде до консенсусу або навпаки. Відношення можуть 

характеризувати посадові позиції осіб, що приймають рішення. «Поведінка» в 

найпростішому виді характеризується планами, процедурами та стандартами, 

що запропоновано правилами діяльності організації - існуючим інститутом 

прийняття рішень на підприємстві. Тип стратегічної поведінки організації 

накладає певні обмеження на прийняття стратегічного рішення. 

Загальновизнаними є чотири типи стратегій, що відповідають характеру 

стратегічної поведінки підприємства – реактивний, інактивний, проактивний та 

інтерактивний. Реактивний тип характерний для автократії та орієнтації на 

традиції. Процес прийняття рішення є аналітичним та відповідає стратегії 

«розрахунку». Перевагою такого типу рішень є можливість використання 

корисного досвіду, відчуття безпеки, надійності та наступності. Інактивна 

поведінка організації направлена на виживання та стабільність. Бажаним 

станом підприємства, що відповідає такому типу поведінки є рівновага. 

Керівництво добре розуміє суть що відбувається. Його стиль характеризується 

орієнтацією на поточний момент, поінформованістю про сьогодення, 

конформізмом, заклопотаністю про узгодження правил, коректною поведінкою. 

Проактивний тип поведінки організації ставить своєю ціллю зростання, велику 

долю ринку та лідерство. Планування складається із пророкування майбутнього 

й підготовка до нього здійснюється зверху униз. При прийнятті стратегічного 



58 
 
рішення характерною буде поведінка «натхнення» та лідерства. В подібних 

умовах похибки при виборі вважаються можливими, й завдання полягають у 

тому, щоб вони були виправлені наступними рішеннями. Інтерактивний тип 

поведінки передбачає осмислення та взаємодію етапів розвитку підприємства, 

цілісність майбутнього, сьогодення та минулого. Зв’язок між типами 

стратегічної поведінки та стратегічних рішень представлений в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Взаємозв’язок між типами стратегічних рішень та поведінкою 

підприємств на ринку 
Тип організаційної 
моделі поведінки 
підприємства на 
ринку 

Тип стратегічного рішення Інструментарій прийняття 
стратегічних рішень 

Реактивний Раціональне Розрахунок 
Інактивний Обмежена раціональність Переговори 

Проактивний Передбачувана раціональність/ 
ірраціональність Натхнення, лідерство 

Інтерактиний Передбачувана раціональність Обговорення, консенсус, 
спільне рішення 

 

Кожному типу поведінки відповідають дії внутрішніх організаційних 

механізмів – комунікації, впливу, взаємодії, обміну, співробітництва, 

кооперації, компромісу, конфлікту, асиміляції й т.ін. Знання та використання 

організаційних та аналітичних методів та моделей раціоналізації стратегічного 

рішення значно підвищує його компетентність та гнучкість. Тому вивчення та 

систематизація сучасного  аналітичного інструментарію є складовою 

методологічного базису стратегічного рішення. 

Значимість аналітичного аспекту в прийнятті стратегічних рішень є 

очевидним фактом. Розвинуте аналітичне забезпечення дозволяє обґрунтувати 

та донести до персоналу точку зору керівництва на організацію та її діяльність, 

налагодити ефективну взаємодію підприємства із учасниками конкурентного 

середовища, розрахувати власні ресурси та сприяти діловій активності, 

представляти інформацію про зміни в системі праці, враховувати види 

невизначеності та формувати передбачення щодо майбутніх подій. З таких 
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позицій можна виділити методи стратегічного аналізу, що традиційно 

використовуються в системі стратегічного управління розвитком підприємства. 

Арсенал таких методів може бути представлений від найбільш всеохоплюючих 

(аналітика великих даних) та загально описових моделей (SWOT – аналіз) до 

таких, що використовують невелику оптимальну кількість показників (моделі 

портфельного аналізу).  

Одним з методичних підходів, що представляє ефективний аналітичний 

інструментарій обґрунтування та реалізації стратегічних рішень, виступає 

підхід збалансованих показників. Найважливішим проблемним питанням у 

управлінні розвитком виступає необхідність формалізації стратегічних цілей та 

контролю над їх досягненням. Як вихід із ситуації виступає метод 

збалансованих показників, що передбачає досягнення балансу між традиційним 

управлінським контролем за фінансовими показниками і новою формою 

контролю, що орієнтується на принципово іншу систему показників. До таких 

показників належать - рівень корпоративних знань і досвіду, рівень довіри 

споживачів і співробітників, ступень готовності персоналу до змін, рівень 

відповідності організаційної структури цілям змін й т.ін. Основна ідея полягає в 

тому, що використовувані показники дуже різноманітні, і необхідно їх узгодити 

не тільки з фінансовими цілями, але й між собою як за змістом, так і за 

строками реалізації. 

Засновниками концепції даного стратегічного інструментарію виступили 

Роберт Каплан і Девід Нортон (Harvard Business Review, 1992 р.). Спочатку 

метод збалансованих показників призначався для узгодження 

короткострокових цілей діяльність компанії з її місією й стратегією на 

довгострокову перспективу за допомогою таких основних аспектів діяльності - 

фінансової, відносин зі споживачами, організації внутрішніх бізнес-процесів, 

навчання й розвитку. Основна ідея методу збалансованих показників полягає у 

[119, с. 37]: створенні зручного формату для пропаганди й змісту стратегії 

розвитку компанії; аналізу причинно-наслідкових залежностей між факторами 

створення необхідних умов, а також стратегічного бачення як основи вибору 
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напрямку руху; систематичному обговоренні досягнення поставлених цілей, що 

замінило традиційні методи планування й контролю за фінансовими 

показниками. Основними техніками даного методу виступають: планування та 

постановка цілей; уточнення й інтерпретація місії та стратегії; забезпечення на 

єдиній інформаційній основі комунікацій усередині компанії; реакція на 

відгуки та зауваження співробітників з приводу місії та стратегії. 

Більш удосконаленою моделлю збалансованих показників вважається 

модель Л. Мейселя, де було виділено чотири ключових аспекти, за якими 

оцінювався бізнес та можливості його розвитку: інноваційна діяльність, 

навчання й підготовки персоналу, удосконалювання продукції й формування 

базисної компетенції, корпоративна культура компанії. Виділення таких 

аспектів аргументовано необхідністю оцінювати ефективність діяльності як 

організації в цілому, так і її співробітників. Комплекс інструментарію, що 

використовується в «збалансованій системі показників» включає методи: 

управління за цілями; формування місії і бачення; мотиваційні засоби - 

винагороди за результатами роботи; досягнення стратегічного балансу. Цей 

набір методів, як правило [119], включає наступні групи показників: фінансові - 

доходи, прибуток, рентабельність капіталу, грошовий потік; маркетингові - 

частка ринку, міра задоволеності клієнтів, лояльності клієнтів; ефективність 

бізнес-процесів - показники операційної діяльності (продуктивність, показники 

якості, своєчасності); ефективність інновацій (частка доходів від нових 

продуктів, креативність співробітників, рівень індексу інновацій); ефективність 

роботи персоналу - вмотивованість, знання, плинність, досвід. Технологія 

побудови та реалізації даного стратегічного інструментарію включає таку 

послідовність дій: формулювання бізнес-бачення і стратегії; визначення та 

розроблення системи показників, які найкращим чином пов'язують бізнес-

бачення і стратегію з результатами; визначення цілей, які сприяють реалізації 

стратегії; розробка заходів, які відповідають короткостроковим і 

довгостроковим цілям; забезпечення комплексного виконання заходів; 

створення відповідних бюджетів, відстеження, зв'язок та системи винагороди; 
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збирання і аналіз показників, порівняння фактичних результатів з бажаними; 

прийняття мір, щоб запобігти небажаним результатам. Загальним для 

підприємств при використанні цього інструментарію є вирішення завдань: 

уточнення чи оновлення бізнес-стратегії; узгодження стратегічних цілей із 

довготерміновими задачами та річним бюджетом; моніторинг ключових 

елементів бізнес-стратегії; розподіл ресурсів відповідно стратегічним цілям; 

пом’якшення наслідків організаційних змін для персоналу; порівняння 

результатів діяльності різних підрозділів; інформатизація з метою 

комплексного розуміння корпоративної стратегії. 

К. Адамс і П. Робертс в 1993 році запропонували модель «оцінки 

ефективності діяльності й зростання EP2M» (рис. 1.3) (Effective Progress and 

Performance Measurement) [119], де основною функцією системи стратегічного 

управління є оцінка реалізації стратегії, а також формування корпоративної 

культури, «що визнає постійний рух уперед звичайним стилем життя». 

Основними складовими виступають: обслуговування споживачів і задоволення 

попиту; підвищення ефективності й продуктивності; поширення й адаптація 

загальної стратегії компанії на всі нижні рівні організаційної структури, 

стимулювання змін зверху вниз в організаційній ієрархії; посилення впливу 

акціонерів і розширення свободи дій працівників знизу нагору. 

Аналогічним методом виступає «Призма ефективності» [119], де для 

досягнення успіхів компанії були включені зацікавлені сторони – як учасники 

прийняття стратегічних рішень: інвестори, клієнти, посередники, персонал, 

постачальники, регулятивні органи, співтовариства, впливові групи, альянси 

партнерів. При цьому критерій «вигоди» для зацікавлених сторін повинен 

визначатися з погляду їхніх взаємин з організацією. Фундаментальними 

положеннями методу виміру ефективності щодо розвитку організації є: 

неприйнятність (або навіть неможливість) концентруватися на потребах однієї 

або декількох зацікавлених сторін у бізнесі, такими виступають акціонери або 

клієнти; стратегія, процеси й потужності повинні бути узгоджені між собою й 

пов'язані один з одним; організаційні відносини є взаємно зобов'язуючими. 
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Автори цієї концепції Нільсон-Горан Олів'є, Жан Рій і Магнус Веттер (рис. 1.9), 

визначили чіткі принципи формування системи показників для виміру 

стратегічних змін: 

показники відбираються так, щоб відповідальні за їхнє виконання 

співробітники легко розуміли, що від них потрібно; 

прагнення до порівнянності показників діяльності по вертикалі й 

горизонталі організаційної структури може обмежити їхня кількість; 

установлення персональної відповідальності за досягнення заданого рівня 

показників; 

процедура декомпозиції корпоративних показників для нижніх рівнів 

управління, а також взаємозв'язок показників на суміжних рівнях управління; 

можливість використання показників для встановлення цілей діяльності.  

В прийнятті стратегічних рішень процеси обробки інформації мають 

ключове значення. Г. Саймон просував ідею про велич та складність світу, в 

порівнянні з яким людський мозок та його здатності до обробки інформації 

уявляються незначно малими [144]. Прийняття рішень, таким чином, 

виявляється не раціональним процесом, а «марною спробою проявити 

раціональність». Тому підхід управлінського та організаційного пізнання 

припускає дослідження причин, що дійсно керують діями менеджерів, а не 

обговорення «раціональних» моделей. Основними принципами управлінського 

та організаційного пізнання є: здатності менеджерів обробляти об'ємну 

розмаїтість інформації зовнішнього світу – стимулів, що надзвичайно складні 

по своїй природі, мають суттєві обмеження; для спрощення процесу обробки 

інформації менеджери використовують безліч стратегій; спрощене розуміння 

дійсності в уявлені менеджера має спеціальний код; якщо один раз 

сформульовані «ментальні уявлення», то вони працюють як фільтри через які в 

подальшому проходить вся інформація, що поступає. Але це в свою чергу може 

привести до стереотипних, упереджених і недоречних рішень. 

Стратегічне рішення формується на основі колективної системи обробки 

інформації, яку за таким визначенням називають організацією, а менеджерів - 
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інформаційними працівниками, що добувають її для своїх колег та керівників. 

Керівництво змушено максимально узагальнювати та групувати отриману 

інформацію, що може привести до її перекручування. Тим більш можливо, що 

вихідні дані не цілком є достовірними. У відповідність з моделюю 

«паралельної» обробки інформації П. Корнера, А. Кінікі та Б. Кітса [168] 

організації, що обробляють інформацію використовують такі стадії: обробка 

інформації починається з концентрації уваги, потім відбувається її кодування, 

запам'ятовування, інформаційний пошук; кульмінацією процесу є відбір 

інформації, завершенням – оцінка отриманого результату (рис. 1.3).  
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Стадія «уваги» визначається процесами обробки даних. «Кодування» - 

формує структуру загального знання, домінантною в якому стає єдиний фрейм 

(схема) інтерпретації. Автори концептуальної моделі паралельної обробки 

інформації виділяють два типи: «єдиних» фреймів та «кореневих». Перші 

вибудовують таким чином, щоб вирішувати нову проблему або питання, які 

потім стають «кореневими». Їх використовують автоматично для інтерпретації 

стратегічної інформації, незалежно від її доречності. 

Стадія запам`ятовування/пошуку характеризує когнітивний процес, що 

починається з роботи пам`яті організації та пов`язаний із зразками поведінки, 

правилами, процедурами, технологіями та установленнями. Прийняття 

стратегічного рішення розглядається як складний процес руху вперед та 

відступів, перехід з однієї стадії на іншу, до тих пір поки не буде прийнято 

тверде кінцеве рішення. Отримання результатів в процесі обробки інформації 

означає початок процесу зворотного зв`язку. Організації та індивіди 

усвідомлюють цінність свого вибору та підключають його визначення до 

продовження процесу обробки інформації (увага – кодування – збереження – 

пошук), пов`язуючи його з наступним вибором.  

На сьогоднішній день бізнес-аналітика, або інтелектуальний аналіз даних, 

представляє широкий вибір методів для швидкого вилучення, перетворення, 

комплексного використання, пошуку, аналізу великих масивів даних. 

Аналізуючи великі, інтегровані, в режимі реального часу бази даних бізнес-

аналітика дозволяє швидко ідентифікувати раніше невидимі кореляції 

(взаємозв’язки) для поліпшення процесу прийняття рішень. Незважаючи на те, 

що це пов'язано з традиційним управлінням базами даних і системами бізнес-

аналітики, різко збільшується можливість обробляти дані за допомогою 

чотирьох основних параметрів: обсягу інформації, що виходить за межі 

терабайт, петабайт і ексабайт; швидкості оброблення даних, що дозволяє в 

режимі реального часу розуміти проблему і приймати рішення; різноманітності 

інформації від текстових даних до даних відео потоків; мінливості в форматах 

даних і інформаційного простору. Результати допомагають менеджерам краще 
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розуміти ситуацію і управляти най критичними функціями бізнесу. 

Завдяки використанню бізнес-аналітики підприємства приймають 

рішення щодо можливостей покращення бізнесу та з'ясовують необхідність у 

проведенні аналітики великих даних. Тому для підприємств в прийнятті 

стратегічних рішень необхідним є використання комп'ютерної техніки та 

розвивати програмне забезпечення. Це часто вимагає наявності фахівців, які 

мають відповідну кваліфікацію, а також джерел інформації, за допомогою яких 

можна знайти дійсно причинно-наслідковий зв'язок, перетворюючи аналітичні 

дані в корисну інформацію для бізнесу. Застосування бізнес-аналітики в 

прийнятті стратегічних рішень вимагає формування групи лідерів і фахівців-

аналітиків з навичками і ресурсами, необхідними для успішної реалізації 

конкретних рішень і функцій: формування комплексу апаратних і програмних 

засобів для реалізації поставлених цілей, вирішення завдань щодо їх закупівлі 

чи орендування; дотримання принципів конфіденційності даних і політики 

безпеки; розроблення відтворюваних моделей і розширення використання 

програм за іншими бізнес-напрямками. Підприємства використовують бізнес-

аналітику для: поліпшення процесів управління ризиками, управління 

взаємовідносинами з клієнтами, ланцюжками поставок логістики або 

оптимізації веб-контенту; удосконалення якості існуючих продуктів і 

послуг/розробки нових продуктів та послуг; кращого орієнтування в бажаннях 

клієнтів і  мати зворотній зв'язок; трансформування загальної бізнес-моделі, для 

отримання  прибутку від існуючої інформації в реальному часі. 

Значна кількість аналітичних моделей розроблена відомими 

консалтинговими агентствами й використовується в практиці стратегічного 

управління підприємствами (табл. 1.5, Додаток А). Розподіл аналітичних 

моделей та методів на окремі групи носить досить умовний характер та 

відображає існуючі аспекти в стратегічному управлінні розвитком. 
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Таблиця 1.5 

Моделі та методи аналітичного забезпечення прийняття стратегічних рішень 
Моделі та методи Зміст 

Бізнес-аналітика великих даних 
Факторний аналіз Дозволяє аналізувати великі, інтегровані в режимі реального 

часу бази даних, швидко виявляти та ідентифікувати раніше 
невидимі кореляції (взаємозв’язки). 

Кластерний аналіз Класифікація показників за досліджуваними ознаками 
розвитку; визначення типів об’єктів прийняття рішень. 

Канонічний аналіз Моделі взаємозв’язків між елементами об’єктів аналізу. 
Економетричні моделі 
з лаговими 
незалежними змінними 

Моделі процесів змін в стані об’єктів прийняття рішень; 
виявлення діючих факторів і періодів їх впливу на процеси змін 
в стані об’єктів прийняття рішень. 

Метод таксономічного 
інтерв’ю  

Техніки створення сукупної таксономії, що представляє 
колективне пізнання численних груп дослідження або 
учасників прийняття рішення. 

Описові моделі аналізу чинників розвитку для прийняття стратегічних рішень 
SWOT – аналіз Позиція підприємства визначається шляхом співставлення 

стратегії та внутрішніх здатностей підприємства із зовнішніми 
умовами 

Модель п’яти сил 
конкуренції М. 
Портера 

Позиція підприємства визначається виходячи із впливу на його 
діяльність постачальників, споживачів, конкурентів, товарів-
замінників, а також бар’єрів входу та виходу з ринку. 

Аналіз груп-учасників 
прийняття стратегічних 
рішень 

Вивчення груп-учасників прийняття стратегічних рішень, 
об’єднаних за критерієм схожості інтересів з метою досягнення 
консенсусу при прийнятті стратегічних рішень 

Екран бізнесу GE 
(General Elektric) 

Дозоляє описати наявну конкретну ситуацію різних 
стратегічних організаційних одиниць, а також визначити 
напрями розподілу ресурсів 

STEEP - аналіз Врахування соціальних, технологічних, економічних, 
екологічних та політичних умов діяльності підприємства, 
аналіз перспектив галузі 

Модель VRIO Аналіз окремих ключових елементів розвитку підприємства -  
цінності, рідкості, неповторності та організації 

Моделі аналізу міжорганізаційної взаємодії для прийняття стратегічних рішень 

Аналіз системи 
стейкхолдерів 

Включає ідентифікацію та систематизацію основних 
стейкхолдерів, оцінку їх цілей, використання результатів 
аналізу при розроблені та реалізації стратегії розвитку. 

Аналіз сегментації 
споживачів 

Виявлення найбільш привабливих груп споживачів для 
розроблення та реалізації стратегії розвитку. 

Аналіз системи 
агентських відносин 

Аналіз наявної системи відносин з посередниками (контр 
агентами) та їх впливу на стратегічну позицію підприємства. 

Модель 
«організаційних 
шаблонів» 

Аналіз корпоративних відносин лідерів ринку та використання 
їх досвіду в організації 
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Продовження таблиці 1.5 
Моделі та методи Зміст 

Моделі портфельного аналізу (матричні моделі) 

Матриця BCG 
(Бостонської 
консалтингової групи) 

Застосовуються компаніями з певним набором видів діяльності 
і дозволяє створити оптимальний товарний або бізнес-
портфель. 

Матриця SPACE  Поєднує та оперує двома внутрішніми (фінансова стійкість та 
конкурентна перевага) та зовнішніми параметрами (стійкість 
галузі та стабільність зовнішніх умов) для стратегічного 
позиціонування підприємства 

Матриця АДЛ 
(Консультаційної 
групи «Артур Д. 
Літтл») 

Аналіз найважливіших параметрів життєдіяльності 
організації/продукту в стратегічному позиціонуванні 
підприємства 

Матриця ризиків  Аналіз очікуваних загроз при формуванні стратегічного 
портфелю 

Моделі вибору стратегій та їх обґрунтування 

Стратегічні карти Спосіб узгодження цілей діяльності й контроль за їхнім 
досягненням. 

Аналіз «сліпих» зон Дозволяє виявити та пояснити причини, чому на підприємствах 
робляться помилки під час аналізу та приймаються неправильні 
стратегічні рішення. 

Аналіз розбіжностей Контроль за реалізацією стратегії через порівняння реальної 
моделі з очікуваною. 

Бенчмаркинг Сукупність технологій аналізу та оцінки переваг партнерів та 
конкурентів однотипної або суміжної галузі з метою адаптації 
найкращого досвіду та його використання в організації. 

Збалансована система 
показників 

Перетворює місію та  цілі в комплексний набір показників 
ефективності, які можуть бути визначені і оцінені. Дозволяє 
провести контроль за реалізацією стратегії. 

 

Основними стратегічними рішеннями, пов’язаними з розвитком 

організації І. Ансоф вважав такі, що [9]: по-перше, забезпечують положення, 

яке є найбільш сприятливим для прибутковості підприємства в його 

стратегічних зонах господарювання (мова йде про так звану конкурентну 

стратегію або «конкурентну нішу»); по-друге, формують та ефективно 

використовують функціональний потенціал, необхідний для здійснення обраної 

стратегії; по-третє, збалансовують загальний набір стратегічних зон 

господарювання з метою ефективного розподілу ресурсів підприємства між 

ними, забезпечення довгострокової прибутковості діяльності та створення бази 

для його стратегічної невразливості. Г. Хемел [170] ключовими параметрами 
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прийняття стратегічних рішень вважав «ефективність», «унікальність», 

«узгодженість» та «двигуни прибутку». Розвиток компанії обумовлений її 

здатністю до інновацій - оновлення, революційних змін, гнучкості та 

скорочення витрат. Таким чином, стратегічні рішення визначають потенціал 

прибутковості й стосуються: збільшення віддачі, «виключення» конкурентів, 

стратегічної економії та досягнення гнучкості. Перші два фактори є синонімами 

монополії - чим сильніша монополія, тим більш інновацій вимагається для її 

усунення. Стратегічна економія, в протиріч операційній ефективності, виступає 

як економія на масштабах, фокусуванні або нарощуванні обсягів. Стратегічна 

гнучкість забезпечується обсягом портфеля, операційною активністю та 

низькою точкою беззбитковості.  

В прийнятті стратегічних рішень необхідним принципом виступає 

комплексне поєднання інформаційно-аналітичних методів з методами 

стратегічного планування, прогнозування, евристичними методами прийняття 

рішень та організаційними методами, що дозволяє, не лише сформувати, а й 

реалізувати обрану стратегію. Таким є метод «програми управління змінами», 

що пов’язують з культурною трансформацією, організаційними змінами та 

процесами реорганізації [157]. Програма управління змінами дозволяє 

контролювати впровадження нових процесів для поліпшення бізнес-переваг. Ця 

програма полягає в ініціюванні змін, створенні організаційної зацікавленості, 

впровадженні та генеруванні ідей для забезпечення подальших успіхів в 

майбутніх діях. Програма управління змінами дозволяє керівникам досягти 

успіху, показуючи, де і коли можуть виникнути проблеми, формуючи стратегію 

зниження ризиків та моніторингу прогресу. Знання методології програми 

управління змінами потрібні менеджерам для того, щоб:  

сфокусуватися на результаті - виробити цілісне уявлення шляхом 

встановлення чітких цілей і розробити стимули для забезпечення виконання 

цих цілей;  

подолати бар'єри на шляху змін - визначити співробітників, які 

найбільшою мірою зіштовхнуться із змінами та працювати для прогнозування, 
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оцінки та управління ризиком  щодо змін;  

інформувати, надаючи працівникам прості та потужні повідомлення. У 

період змін, змінювати частоту комунікацій і методи управління, відповідно до 

того, як робоча сила сприймає і реагує на інформацію; 

забезпечити підтримку змінам в рамках всієї організації;  

проводити реорганізацію «навколо прийняття рішень» - розробка системи 

дій щодо виявлення, прийняття і виконання найбільш важливих рішень;  

відстежувати  прогрес - слідити за ходом впровадження кожної зміни, 

щоб помітити, якщо процес відхиляється від наміченого шляху. 

Компанії використовують програми з управління змінами для: реалізації 

основних стратегічних задач щодо адаптації до змін на ринках, врахування 

переваг клієнтів, впровадження технологій або врахування дій конкурентів; 

фокусуванні дій організації на значних змінах; впровадження інновацій. 

Технологія або метод реінжинірингу бізнес-процесів передбачає 

радикальне перепроектування основних бізнес-процесів для досягнення 

кардинальних покращень в продуктивності, часі циклу (виконання робіт) і 

якості. У реінжинірингу бізнес-процесів, компанії починають з чистого аркушу 

паперу і переосмислюють існуючі процеси, щоб забезпечити більшу цінність 

для клієнта. Вони, як правило, приймають нову систему цінностей, яка віддає 

підвищену увагу потребам клієнтів. Компанії скорочують організаційні рівні та 

усувають непродуктивну діяльність в двох ключових областях: 

перепроектовують функціональні організації в крос-функціональні команди; 

використовують технології для поліпшення поширення даних і прийняття 

рішень. Схожими технологіями виступають: скорочення часу циклу; 

горизонтальні організації; аналіз накладних витрат; реорганізація. За 

методологією реінжинірингу бізнес-процесів менеджери повинні зробити п'ять 

основних кроків: сфокусувати цінності компанії на потреби клієнтів; 

реорганізацію основних процесів, з використанням інформаційних технологій, з 

метою їх поліпшення; організацію бізнесу в крос-функціональних командах з 

визначенням відповідальності за кожен процес; переосмислення основних 
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організаційних проблем та проблем щодо персоналу; поліпшення бізнес-

процесів в рамках організації. 

Підприємства використовують реінжиніринг бізнес-процесів, щоб 

сформувати та значно підвищити свій потенціал. В процесах реінжинірингу 

приймаються рішення щодо ефективності ключових процесів, які впливають на 

клієнтів за допомогою зниження витрат і часу виробничого циклу, усунення 

непродуктивної діяльності. Реорганізація управління зменшує потребу в рівнях 

управління, прискорює інформаційні потоки і усуває помилки і переробки, 

викликані дублюванням передачі інформації. Поліпшення якості прийнятих 

рішень досягається за рахунок зменшення фрагментації роботи і встановлення 

чіткого змісту кожного процесу управління, відповідальності працівників за 

результат, який можна оцінити на основі зворотного зв'язку. 

В управлінському середовищі, де необхідно розробляти важливі 

неструктуровані рішення, в контексті досягнення цілі або виробництва знань 

ефективність рішення залежить від когнітивної здатності менеджерів судити 

про ситуацію. Не дивлячись на те, що дослідники прийшли до єдиного 

визначення поняття інтуїція, вони все ще не єдині в інтерпретації її ролі в 

процесі прийняття рішень і що найбільш важливе, її причинну природу в цьому 

процесі. Прихильники когнітивної школи аналізують стратегічний процес з 

точки зору пізнавальних здатностей менеджера. В. Бурке і С. Міллер [189] 

вивчали застосування інтуїтивного засобу прийняття стратегічних рішень. 

Тематичний конвент-аналіз показав, що 47% керівників часто використовували 

інтуїтивний спосіб прийняття рішень, 37% - час від часу. Застосування 

інтуїтивних навичок дозволило приймати рішення при відсутності даних, 

збільшувало адаптивність, дозволяло досягати відразу багато цілей, 

підвищувало якість, знижувало стереотипність та рятувало від необхідності їх 

переробляти. В результаті, дослідники виявили п’ять видів інтуїтивних рішень: 

засновані на накопиченому досвіді успіхів та невдач, коли ментальні карти 

формувалися на основі багаторічного досвіду та релевантних ситуацій; 

засновані на афектах (почуттях та емоціях), коли використовувались підсвідомі 
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почуття – емоції, що викликані відповідною інформацією; когнітивні, які 

призводять до активного застосування інтуїтивних навичок, інструментів і 

технік; підсвідома ментальна обробка, яка викликає автоматичну обробку та 

виводить на потрібний шлях за відсутності інформації; засновані на цінностях, 

які залучають особистісну інтроспекцію, для того, щоб поєднати рішення з 

моральним кодексом або організаційною культурою (етичний аспект). 

Інтуїтивні рішення застосовували у чотирьох випадках: судження, які 

стосуються персоналу; швидкі або неочікувані рішення; ситуації з повною 

невизначеністю чи нестандартні; ситуації з нестачею явних інформаційних 

сигналів. 

С. Макрідакіс [168] сконцентрував свої пошуки на важливості впливу на 

прийняття стратегічного рішення сформованої системи вірувань – у відповіді 

на запитання - чому розум людини воліє «використовувати» інформацію яку 

одержали недавно, «вихвачені» та «засвоєні» факти, чому так легко приймає 

бажане за дійсне. В своєму огляді С. Макрідакіс приділяє увагу тому, що він 

називає «необґрунтованими думками або прописними істинами», що 

відображують результати його досліджень. Дослідник виокремив типи 

тенденцій використання інформації в прийнятті рішень: 

пошук підтверджувальних даних - готовність збирати факти на користь 

певних умовиводів та зневага іншими фактами, що загрожують цим виводам;  

непослідовність як нездатність застосовувати одні й ті ж критерії в 

схожих ситуаціях; 

консерватизм як нездатність змінювати (або постійно змінювати) власну 

думку при появленні нових інформаційних фактів; 

новизна, що проявляється домінантою останніх подій над більш давніми 

(попередніми), які більше не представляють інтересу або ігноруються; 

доступність проявляється схильністю покладатися на окремі події, що 

легко відновлюються в пам`яті – у збиток іншій інформації, що відноситься до 

справи; 

прив'язка, так як на прогнози  надмірно впливає первісна інформація, що 
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уважається найбільш вагомою; 

оманні взаємозв`язки, про що свідчить переконаність в очевидності 

якихось схем та/або причинного зв`язку двох змінних, в дійсності не пов`язаних 

між собою; 

виборче сприйняття як схильність бачити проблеми крізь призму власної 

позиції або досвіду; 

регресійна залежність - стійке зростання (що спостерігається в деяких 

явищах), може пояснюватися обраними навмання причинами, які через вірне 

пояснення збільшують вірогідність наступного спаду. І навпаки, тривалий спад 

може підвищити шанси на (наступне) зростання; 

пояснення успіху та невдач, що відповідно приписується вмінню, або 

пояснюється будь-чиєю помилкою. Це не дозволяє людині витягувати уроки з 

невдач та усвідомлювати власні помилки; 

оптимізм – прийняття бажаного за дійсне. Бажаний для людини результат 

впливає на пророкування нею такого результату; 

недооцінка невідомості пояснюється зайвим оптимізмом, оманною 

кореляцією, потребою зниження занепокоєння, приводять до недооцінки 

майбутньої невідомості. 

Крім характеристик, зазначених С. Макрідакісом, інші дослідники [168] 

виділяють: несумісність думок, що проявляється в нездатності до ув'язування 

протилежних критеріїв; використовується закон малих чисел, коли невелика 

вибірка представляє всю сукупність; використання евристики для полегшення 

розумових зусиль, що може стати джерелом пристрасті в прийнятті рішень.  

Для вивчення процесів прийняття рішень в топ-командах Д. Хембрік та 

П. Мейсон [158,168] розробили підхід, що мав назву «теорія вищих ешелонів 

влади». Згідно визначеному підходу стратегія та ефективність організації 

являються відображенням цінностей та «когнітивної основи» «домінуючої 

коаліції фірми», що утворює владну еліту організації. Пізнання та цінності 

визначеної групи обумовлюють стратегічний вибір організації, що 

представлений наступними стадіями: обмежена область сприйняття – як 
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результат використання тільки тієї частини інформації якою менеджери 

розташовують; виборче сприйняття – як частина інформації усередині 

обмеженої області, що заслуговую на увагу менеджерів; інтерпретації – як 

придбання визначеного змісту.  Для описання останньої стадії В. Старбак та 

Ф. Міллікен використали концепт «смисловиробництво» [168, с. 191] (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Стратегічний вибір в умовах обмеженої раціональності: процес 

конструювання реальності  

 

Для оцінювання впливу компетентності менеджерів на якість 

стратегічних рішень М. Вірсема та К. Бантель (Wiersema & Bantel, 1992) [212] 

увели параметри: демографічного розмаїтості – вік, тривалість роботи в 

організації та приналежність до топ-команди, освіта та минулі функціональні 

обов`язки; «зручні уповноважені змінні», що пов`язані з еволюцією їх досвіду – 

тренінги, переконання та цінності команди, паттерни взаємодії з колегами та 

здатність узагальнювати нову інформацію. Визначені параметри групуються в 

критерії, що визначають якість стратегічного вибору – сприйнятливість до змін, 

готовність уживати ризиковані дії, розмаїтість джерел інформації та підходів к 
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вирішенню проблем, творчо-інноваційні рішення. 

Аналіз існуючих підходів до типології стратегічних рішень дозволив 

виділити клас інтуїтивних рішень, їх ознаки та відповідні типи. На сьогодні це 

найменш досліджений тип рішень, що визначається компетентністю 

менеджерів. В більшості випадків розробники стратегій є самоучками – вони  

вишиковують свої моделі, структури знань та ментальні процеси, головним 

чином, на основі придбаного досвіду. Досвід формує коло їх знань, що в свою 

чергу обумовлює дії індивідів, які збагачують їх своїм досвідом. На цьому 

дуалізмі й ґрунтуються дослідження когнітивної школи, що стає відправною 

точкою для двох досконало різних її галузей. 

Перша, що є більш позитивістською, трактує обробку та структурування 

знань як спробу створення об`єктивної картини світу, коли когнітивні здатності 

відтворюють, але не в повному обсязі передають об`єктивну реальність. 

Об`єктом дослідження в даному випадку виступають тенденціозність пізнання 

та границі здатностей стратега, стратегічне пізнання з точки зору обробки 

інформації та структурування знань розумом (В. Бурке і С.Міллер, І. Майєрс, К. 

Бріггс, С. Макрідакіс, Д. Хембрік та П. Мейсон). Друга – визначає 

суб`єктивність пізнання, розглядаючи стратегію як інтерпретацію світу, 

думаючи, що пізнання створює світ, а об`єктом дослідження виступає процес 

стратегічного пізнання (Г. Мінцберг, Діксон, Г. Хемел, К. Прахалад, Г. Томас, 

Д. О`Ніл). Для порівняння автори [170] наводять традиційний підхід до 

стратегії та моделі стратегії як «створення сприйняття» (табл. 1.6). 

Представлення о стратегії як моделі про «створення сприйняття» 

добавляє перспективи в процес її розробки. Це не заміна об’єктивної точки 

зору, а доповнення до неї. «Конкуренти існують у зовнішньому середовищі, як 

представляли нам об`єктивні аналітики. Але вибір того, з ким і як конкурувати, 

- є суб`єктивним вибором стратега» [170, с. 233]. Систематизація знань й 

використання методології вибору в прийнятті стратегічних рішень, дозволяють 

робити вибір з більшою ефективністю. 
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Таблиця 1.6 

Порівняння традиційного підходу до стратегії та стратегії як моделі 

«створення сприйняття» [170, с. 227] 

 Модель стратегії на основі 
SWOT- аналізу Модель «створення сприйняття» 

Цілі 
Відомі. Ні підвергаються 
сумніву. Раціональні, 
економічні. 

Визначені людьми, що керують 
компанією. 

Конкуренти Відомі. Об`єктивний факт. Ні 
підвергаються сумніву. 

Визначені/обрані компанією із багатьох 
можливостей. 

Структура й 
конфігурація 
ринку 

Загальновизнаний факт, що 
аналогічний географічній ка-
рті місцевості. 

Компанія створює своє власне сприйняття 
ринкової ситуації. Активно слідує свіжому 
підходу з тим, щоб дестабілізувати ринок 
на користь компанії. 

Стратегія 
Логічний результат SWOT – 
аналізу. Вибір із числа 
декількох альтернатив.  

Результат творчого винаходу компанії. 
Великий набір альтернатив, що 
обмежується фактами ринку й здатностями 
змінювати свої моделі. 

 

Аналіз представлених моделей, методів  прийняття стратегічних рішень 

дозволив виділити такі їх типи: 

рішення обґрунтовується розрахунками по всім альтернативам проекту 

(теорія інвестування капіталу) - раціональність вибору підтверджується 

оцінкою по кожній альтернативі проекту за критеріями: термін окупності, 

внутрішня норма рентабельності та чиста поточна вартість; 

чітка визначеність рішення обумовлена фокусуванням зусиль менеджерів 

тільки на одній зі стратегій (модель позиціювання М. Портер [138], Т. Йеннер, 

М. Тресі й Ф. Вірсема[212]). Рішення є максимально продуманим та 

обґрунтованим. Менеджерам необхідно ретельно вивчити, чим фірма найбільш 

приваблива для споживача, і перетворити власну унікальну цінність у 

довгострокову стратегію. Визначення й зміцнення сильних сторін для фірми 

полягало у безперервному поліпшенні або виробничих процесів, або продукції, 

або прийомів обслуговування клієнтів; 

прийняття рішення обумовлено вкладеннями в цінні папери приватного 

та інституціонального інвестора (портфельна теорія вибору Г. Марковіц, 

Дж. Кларксон [168]). Раціональність стратегічного рішення визначається: 
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використанням розрахунків за зазначеними критеріями, відстеженням змін 

зовнішнього середовища, проведенням пошуку варіантів привабливих варіантів 

нових продуктів, відпрацюванням вектору потенційно несумісних цілей; 

прийняття стратегічного рішення в умовах неповноти інформації, що 

викликано переривчастими  змінами – необхідність в постійної інтелектуальній 

діяльності (планована або систематична модель управління, І. Ансофф[9]). 

Використовується метод адаптивного пошуку для формулювання стратегії: 

«каскадна» процедура послідовного звуження та відбору правил прийняття 

рішень; зворотний зв`язок між стадіями «каскаду»; на кожній стадії 

відбувається процес скорочення розривів; адаптивність цілей та оцінки 

первісної позиції. Постійне коректування цілей та стратегій, що ґрунтується на 

чітких прогнозах майбутніх тенденцій, погроз та можливостей середовища; 

прийняття стратегічного рішення є організаційною моделлю політичного 

процесу (Г. Мінцберг [107]). Тип засобів визначений особливостями 

стратегічного рішення: просте , для якого характерне тимчасове припинення 

процесу прийняття і діагностики; політичного планування – значні припинення 

процесу визначення з причини інтенсивної політичної діяльності; 

фундаментального дослідження – акцент робиться на процесі раціонального 

дослідження та на пошуку вирішення проблеми відповідно до методик 

організації; модифікованого дослідження – комплексне базове дослідження, в 

якому раніше знайдені правильні рішення модифіковано до специфіки даного 

рішення; фундаментального дослідження та оперативного планування – 

наближуються до типу рішень з обмеженою раціональністю, оскільки за 

рішенням, прийнятим традиційним способом, слідує фундаментальна розробка 

та спроба оцінки; 

рішення, що сприяють змінам у стратегії організації – представлення 

нового товару, згортання об’єкту або підприємства, реорганізація, злиття або 

придбання організацій, робота з персоналом або інвестування у нове 

обладнання (Д. Хіксон [197] та ін.). Типи стратегічних рішень: спорадичні – 

більш складні, ретельні дослідження та уривчасте здійснення, що визначають 
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тривалість вирішення більш за середнє, санкціонувалися на вищому рівні; 

повільні, що санкціонувалися на вищому рівні та характеризувалися менш 

ретельними дослідженнями, тривалістю обговорення, розміреним (швидким) 

процесом прийняття рішень, спрямованим за офіційним руслом; обмежені 

рішення, санкціонувалися не на вищому, а на середньому рівні, мають меншу за 

попередні типи прийняття рішень тривалість та офіційність, а у процесах 

ретельних досліджень використовувалось більше джерел інформації;  

інтуїтивні рішення застосовувався у чотирьох випадках: судження, які 

стосуються персоналу; швидкі або неочікувані рішення; ситуації з повною 

невизначеністю чи нестандартні; ситуації з нестачею явних інформаційних 

сигналів (В. Бурке [190] і С. Міллер[105]). Обумовлені здатністю стратега: 

накопиченим досвідом успіхів та невдач, коли ментальні карти формувалися на 

основі багаторічного досвіду та релевантних ситуацій; засновані на афектах 

(почуттях та емоціях), коли використовувались підсвідомі почуття – емоції, що 

викликані відповідною інформацією; когнітивні, які призводять до активного 

застосування інтуїтивних навичок, інструментів і технік; підсвідома ментальна 

обробка, яка викликає автоматичну обробку та виводить на потрібний шлях за 

відсутності інформації; засновані на цінностях, які залучають особистісну 

інтроспекцію, для того, щоб поєднати рішення з моральним кодексом або 

організаційною; 

стратегічні рішення, що визначені стилем мислення стратега (І. Майєрса 

– К. Бріггса [168]): екстраверсія/ інтроверсія – особу, що приймає рішення 

спонукує вплив факторів зовнішнього або внутрішнього середовища; 

сенсорний/ інтуїтивний - інформація свідомо сприймається та раціонально 

обробляється /інформація як результат спроби збагнення важливіших 

принципів; розумовий/ емоційний - рішення ґрунтуються на аналізі 

ситуації/рішення приймаються виходячи з індивідуальних відчуттів; 

раціональний/ірраціональний – запланований, упорядкований, контрольований 

образ життя/ спонтанність, гнучкий образ життя; 

стратегічні рішення, що відповідають домінуючими тенденціями 
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організаційного мислення, що спираються на сформовану систему вірувань 

організації (С. Макрідакіс [168]), характеризуються: пошуком підтверджуючих 

даних, непослідовністю, консерватизмом, новизною, доступністю, прив’язкою, 

оманними взаємозв`язками, вибірковим сприйняттям, регресивною залежністю, 

поясненнями успіху та невдач, оптимізмом – прийняття бажаного за дійсне, 

недооцінкою невідомого; 

стратегічне рішення є відображенням цінностей та «когнітивної основи 

домінуючої коаліції фірми», що утворює владну еліту організації (теорія вищих 

ешелонів влади – Д. Хембрік та П. Мейсон [196]). Пізнання та цінності владної 

еліти організації обумовлюють прийняття стратегічного рішення, що 

представлено стадіями: обмежена область сприйняття – як результат 

використання тільки тієї частини інформації якою менеджери розташовують; 

виборче сприйняття – як частина інформації усередині обмеженої області, що 

заслуговую на увагу менеджерів; інтерпретації – як придбання визначеного 

змісту; 

особистісні характеристики менеджерів визначають якість стратегічного 

рішення – сприйнятливість до змін, готовність уживати ризиковані дії, 

розмаїтість джерел інформації та підходів до вирішення проблем, творчо-

інноваційні рішення (М. Вірсема та К. Бантель [212]). Якість стратегічного 

рішення визначають параметри управлінської компетенції: демографічної 

розмаїтості – вік, тривалість роботи в організації та приналежність до топ-

команди, освіта та минулі функціональні обов`язки; «зручні уповноважені 

змінні», що пов`язані з еволюцією досвіду – тренінги, переконання та цінності 

команди, паттерни взаємодії з колегами та здатність узагальнювати нову 

інформацію. 

Таким чином, типологічні ознаки стратегічних рішень визначаються:  

за цілеспрямованістю та характером змісту питань: фінансові, техніко-

технологічні, інноваційні, організаційні; такі, що відповідають цілям 

(стратегіям) зростання, стабільності, скорочення; такі, що реалізують зміни 

напряму бізнесу, ринку, розширення або звуження бізнесу; вирішують 
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проблемні питання; 

ситуацією та умовами невизначеності (в цілях, кінцевих результатах, 

засобах, організації здійснення) – запрограмоване/незапрограмоване, з високим 

ступенем ризику, рутинне, повторюване, не структуроване;  

організаційною ефективністю системи прийняття управлінських рішень – 

своєчасне, оптимальне, доцільне, гнучке, ясно та точно сформульоване; 

особистісними характеристиками та уявленнями про цінності ОПР – 

раціональне/ірраціональне, емоційне, інтуїтивне, об`єктивне; 

груповими або домінуючими тенденціями мислення, що спираються на 

сформовану систему вірувань – непослідовне, консервативне, сприйняте, 

регресивно залежне, оптимістичне – прийняття бажаного за дійсне, недооцінює 

невідоме; 

особливостями політичних процесів та корпоративних відносин – узгоджує 

цілі та інтереси, відображує інтереси владної коаліції, колегіальне/через 

переговори/ консенсус; конфліктне/безконфліктне, відображує лідерство або 

компетентність осіб, що його приймають. 

Враховуючи основні положення концептуального базису щодо прийняття 

стратегічних рішень, можна стверджувати що за ступенем раціональності, 

інструментарій прийняття стратегічних рішень визначається видами діяльності, 

які спрямовані на подолання різних видів невизначеності:  

для раціональних рішень – чітка визначеність вимагає використання 

фундаментальних досліджень, планування, ціле визначальний тип дій; 

для рішень із субстанціональною раціональністю – невизначеність у 

кінцевих результатах (формулювання проблеми та вироблення рішення) 

зумовлює узгоджувати цілі та інтереси, проводити модифіковані дослідження, 

вести переговори та взаємодіяти учасникам процесу для прийняття рішення; 

для рішень з процедурною раціональністю – невизначеність у способах 

досягнення цілей (час та організація здійснення) виникає необхідність 

узгодження завдань та цілей, застосовувати інноваційні технології управління, 

використовувати покроковий процес прийняття та реалізації стратегічного 
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рішення.  

Таким чино, інструментарій прийняття стратегічних рішень являє собою 

сукупність методів, прийомів, способів, підходів для прийняття стратегічних 

рішень на підприємстві. Його систематизація відповідає принципу 

раціоналізації для обґрунтування стратегічного рішення та контролю над його 

реалізацією й включає достатньо значну кількість методик – від 

фундаментальних досліджень до евристичних методів. 

Незважаючи на досить велику кількість наукових розробок з питань 

прийняття стратегічних рішень їх дослідження – розроблення методичного 

забезпечення, оцінювання, реалізація та контроль поки є безсистемними та 

недостатніми. Невирішені теоретичні питання створюють певні проблеми для 

практичної діяльності вітчизняних промислових підприємств – розробки 

ефективної системи управління, інструментарію прийняття стратегічних 

рішень. Визначення ознак стратегічних рішень, дозволить розробити 

комплексну методику прийняття «правильного» та доцільного управлінського 

рішення. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. За результати аналізу концепцій прийняття стратегічних рішень 

сформовано понятійний апарат прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 

підприємства. Визначено, що його складають поняття, які 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; 
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об’єкт прийняття стратегічного рішення – проблеми або об’єкти 

управління розвитком підприємства; 

суб’єкти, що приймають рішення – вміння працювати в умовах 

невизначеності, взаємодія учасників в процесі прийняття рішень та їх інтереси.  

2. Аналіз концептуальних моделей прийняття стратегічних рішень від 

раціональних (О.Фавро, М. Вебер), що засновані на максимально можливому 

охоплені аналітичного матеріалу, до ірраціональних, що мінімально 

використовують аналітичний матеріал (Г. Саймон, Р. Сайерт й Дж. Марч, 

Х. Лейбенстайн, Мак Кінсі, А. Д. Літлл, Г. Мінцберг) дозволив виділити їх 

ключові параметри: поведінкові та компетентністні характеристики осіб, що 

приймають такі рішення; ступінь невизначеності інформації; методи прийняття 

рішень.  

3. Відповідно теорії прийняття стратегічних рішень в організації (Х.Холл), 

акцентується увага на  протиріччях, які необхідно вирішувати у процесі 

управління розвитком. Такими протиріччями виступають неузгодженість між: 

цілями та стратегічними можливостями; цілями та інтересами груп, що 

впливають на прийняття рішень; цілями та інституційними обмеженнями; 

цілями та компетентністю осіб, що приймають рішення; невизначеністю 

інформації щодо цілей та способів їх досягнення. Виконання та дотримання 

певних принципів управління дозволяє розв’язати виявлені протиріччя. 

4. Теоретичним підґрунтям прийняття стратегічних рішень виступають 

положення системного, процесного, інституціонального, поведінкового та 

компетентнісного підходів. Системний підхід фокусує увагу на вивчені 

параметрів системи прийняття рішень, що є найважливішими для неї з точки 

зору її організації, протидії рушійним впливам середовища, формування 

відносної стійкості до змін та вирішення проблем, що пов’язані з 

функціонуванням та розвитком підприємства. Процесний - розглядає прийняття 

стратегічного рішення як послідовний процес, що включає стадії або етапи від 

вибору до отримання результату реалізації стратегічного рішення. Застосування 

інституціонального підходу визначено необхідністю врахування нормативно-
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правових обмежень при прийнятті стратегічних рішень та дотримання 

принципу балансу інтересів учасників цих процесів. Компетенісний підхід 

виділяє стратегічні здатності та використання знань як унікального 

стратегічного ресурсу, поведінковий - вмотивованість підприємства на 

розвиток. 

5. Розглянуті концепції та теоретичні підходи допомагають 

характеризувати та виділити певні ознаки стратегічних рішень:  

за цілеспрямованістю та характером змісту питань: фінансові, техніко-

технологічні, інноваційні, організаційні; такі, що відповідають цілям 

(стратегіям) зростання, стабільності, скорочення; такі, що реалізують зміни 

напряму бізнесу, ринку, розширення або звуження бізнесу; вирішують 

проблемні питання; 

ситуацією та умовами невизначеності (в цілях, кінцевих результатах, 

засобах, організації здійснення) – запрограмоване/незапрограмоване, з високим 

ступенем ризику, рутинне, повторюване, не структуроване;  

організаційною ефективністю системи прийняття управлінських рішень – 

своєчасне, оптимальне, доцільне, гнучке, ясно та точно сформульоване; 

особистісними характеристиками та уявленнями про цінності ОПР – 

раціональне/ірраціональне, емоційне, інтуїтивне, об`єктивне; 

груповими або домінуючими тенденціями мислення, що спираються на 

сформовану систему вірувань – непослідовне, консервативне, сприйняте, 

регресивно залежне, оптимістичне – прийняття бажаного за дійсне, недооцінює 

невідоме; 

особливостями політичних процесів та корпоративних відносин – 

відображує інтереси владної коаліції, колегіальне/через переговори/ консенсус; 

конфліктне/безконфліктне, відображує лідерство або компетентність осіб, що 

його приймають. 

6. Враховуючи основні положення теорії прийняття стратегічних рішень та 

концептуального базису, можна стверджувати, що їх інструментарій 

визначається видами діяльності, які спрямовані на подолання різних видів 
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невизначеності, що стосуються, часу, формулювання проблеми, організації 

вироблення рішень та його реалізації. Інструментарій прийняття стратегічних 

рішень являє собою сукупність методів, прийомів, способів, підходів для 

прийняття стратегічних рішень на підприємстві. Його систематизація 

відповідає принципу раціоналізації для обґрунтування стратегічного рішення та 

контролю над його реалізацією й включає достатньо значну кількість методик – 

від фундаментальних досліджень до евристичних методів. Невирішені 

теоретичні питання створюють певні проблеми для практичної діяльності 

вітчизняних промислових підприємств – розробки ефективної системи 

управління, інструментарію прийняття стратегічних рішень. Визначення ознак 

стратегічних рішень, дозволить розробити комплексну методику прийняття 

«правильного» та доцільного управлінського рішення. 

Основні висновки, пропозиції та результати досліджень, отримані в 

даному розділі, опубліковані в роботах [29, 30, 38, 39]. 

Список використаних джерел: [90, 144, 5, 169, 200, 158, 157, 156, 114, 168, 

106, 107, 113, 115, 170, 211, 186, 187, 84, 204, 191 19, 193, 42, 206, 9, 119, 144, 

189, 212, 138, 212, 197, 190, 105, 196] 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1. Методичне забезпечення аналізу прийняття стратегічних рішень щодо 

розвитку машинобудівних підприємств   

 

 

Для проведення аналізу будь-якої системи необхідно вирішити такі 

питання: перше – визначення стану системи, що аналізується з метою 

позначення зони, що потребує покращення та удосконалення; друге - 

дослідження альтернативних варіантів знов створюваної системи з метою 

вибору кращого варіанту. Таким чином, для формування методичного 

забезпечення дослідження процесів прийняття стратегічних рішень щодо 

розвитку підприємства необхідним є вирішення таких завдань: розробити 

технологію дослідження стану процесів розвитку підприємств – сформувати 

етапи та завдання, систему кількісних та якісних показників, комплекс методів 

та моделей дослідження; виявити особливості та характеристики прийняття 

стратегічних рішень на машинобудівних підприємствах; проаналізувати 

стратегії розвитку підприємств, що представляють результат прийняття 

стратегічних рішень; оцінити інструментарій організації та реалізації 

стратегічних рішень в діяльність підприємств; на основі результатів 

дослідження розробити методичний підхід до прийняття стратегічних рішень.  

Дослідження процесів розвитку підприємств полягає в визначені 

інноваційних факторів, тенденцій управління ними. Технологія дослідження 

включає усвідомлення проблеми, послідовність етапів і процедур збору, 

обробки, упорядкування даних, визначення критеріїв, показників та методів 

аналізу, подання результатів. При дослідженні процесів розвитку підприємств 

основним є принцип системності. Системність як принцип пізнання утворює 
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одну з граней процесу теоретичного вивчення дійсності. Цей принцип 

взаємообумовлений та взаємопов`язаний з принципами взаємодії, розвитку, 

історизму, причинності. Системність проявляється у встановленні певного 

комплексу показників та критеріїв, які характеризують зміни в функціональних 

сферах діяльності й управління підприємством в цілому, що опосередковано 

описують ефективність його функціонування через результативність роботи, 

ступінь досягнення поставлених цілей. Системність має на увазі врахування 

взаємообумовленості економічних, соціальних, інституціональних чинників.  

Виділені теоретичні підходи та концептуальні положення щодо 

прийняття стратегічних рішень дають змогу: 

логічно представити предметну область дослідження та продовжити її 

аналіз через визначення основних понять, що складають «стратегічне рішення», 

«суб’єкти прийняття стратегічного рішення», «цілі розвитку», «процеси 

прийняття стратегічних рішень» , «стратегії розвитку», «реалізація рішення», 

«результат реалізації рішення», «інституціональні обмеження»; 

проаналізувати особливості прийняття стратегічних рішень на 

машинобудівних підприємствах – система корпоративних взаємовідносин;  

вивчити найбільш задіяний інструментарій організації прийняття та 

реалізації стратегічних рішень машинобудівними підприємствами; 

провести аналіз стратегій розвитку, що застосовують машинобудівні 

підприємства та запропонувати певні напрямки подальшого вдосконалення 

організаційного інструментарію; 

розробити методичний підхід до прийняття стратегічних рішень. 

Особливостями стратегічного рішення є його унікальність, тимчасовість, 

невизначеність. Тому як основні фактори, що впливають на його прийняття 

дослідники виділяють [24, 25, 64, 96, 115, 129, 163, 168, 169, 170]: ступінь 

невизначеності зовнішнього середовища, інформаційні обмеження та 

обмеження у часі, суб`єктивність рішень та компетентність, особливості 

корпоративної системи прийняття стратегічних рішень, взаємозалежність між 

рішеннями, об`єктивні та суб`єктивні характеристики рішень. 
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Удале рішення добре узгоджується з іншими рішеннями й із загальним 

стратегічним напрямком. Тому одним з основних принципів при прийнятті 

стратегічного рішення є узгодженість між намірами, цілями, стратегічними 

завданнями. Процес прийняття управлінських рішень не виглядає як 

послідовність кроків, які починаються із проблеми, а закінчуються рішенням. 

Ідентифікація проблеми і її рішення можуть бути й не зв'язані один з одним - 

рішення як ідея може бути запропонованим у випадках, коли немає ніяких 

проблем. І навпаки, проблема може існувати, але не породжувати ніяких 

рішень. Проблеми - це моменти незадоволеності поточною діяльністю й 

виконанням роботи. Вони являють собою розрив між бажаним характером 

виконання роботи й поточною діяльністю. Проблеми сприймаються й 

вимагають уваги. Проте вони відділені від рішень. Проблема може привести до 

ухвалення рішення, а може й не привести. І навпаки - рішення може бути 

прийнято, а проблема залишиться невирішеною.  

Рішення - це ідея, яку запропоновано до його прийняття. Подібного роду 

ідеї становлять потік альтернативних рішень. Учасники процесу можуть просто 

захопитися певними ідеями й проштовхувати їх як логічні рішення всюди, 

незалежно від існуючих проблем. Прихильність до ідеї може послужити 

причиною того, що менеджер почне відшукувати проблему, до якої можна 

застосувати цю ідею й, таким чином, її підтвердити. Основний момент, якому 

варто звернути увагу це те, що рішення існують незалежно від проблем.  

Учасники прийняття рішення значно розходяться у своїх ідеях, 

сприйнятті проблем, досвіді, оцінках і утворенні. Проблеми й рішення, 

усвідомлювані одним менеджером, будуть відрізнятися від проблем і рішень, 

усвідомлюваних іншим. Тому прийняття рішення спирається на колективну 

здатність та колективні знання учасників прийняття рішення[168]. 

Сприятливі можливості ситуацій, коли організація приймає рішення 

з'являються тоді, коли підписуються контракти, розширюється виробництво або 

дається санкція на випуск нової продукції. Крім того, вони виникають, коли 

спостерігається «потрібний набір» учасників, рішень і проблем. Так, менеджер, 
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якого раптом відвідала гарна ідея, може раптово розпізнати проблему, до якої її 

можна застосувати, і, таким чином, може надати організації сприятливу 

можливість для здійснення рішення. Коли проблеми й запропоновані рішення 

збігаються, це найчастіше приводить до врегулювання проблеми.  

Вже є обґрунтованим та загальновизнаним положення, що основне 

рішення, складається із серії «дрібних» рішень. Так, багато управлінських 

рішень, що приймаються в організації, представляють собою невеликі кроки в 

процесі досягнення цілі. Організації проходять через кілька ключових точок 

процесу ухвалення рішення й можуть натрапити на бар'єри, що призведуть до 

переривань рішення. Переривання означає, що організація повинна 

повернутися до попереднього рішення й повторити цикл, намагаючись при 

цьому зробити щось нове. Такі петлі, або цикли, процесу пошуку рішення є 

одним зі способів навчання організації - у такий спосіб організація починає 

розуміти, які з можливих варіантів рішення спрацьовують. Остаточне рішення 

може істотно відрізнятися від попереднього. 

Процес прийняття стратегічних рішень у корпоративному управлінні 

регламентується рядом нормативно-правових документів (як внутрішніх, так і 

зовнішніх), відповідно діючому законодавству України. Тому будь-які 

стратегічні рішення, що приймаються на корпоративному рівні, обмежені 

інституціональними умовами корпоративних відносин та підвладні інтересам 

зацікавлених груп. Особливості прийняття стратегічних рішень у 

корпоративному управлінні зумовлюють необхідність його визначення як 

результату колективного вибору засобів та дій, що відповідають принципам 

корпоративного управління та інтересам основних груп учасників 

корпоративних взаємовідносин для досягнення стратегічних цілей. З позицій 

визначених теоретичних підходів та концептуального базису, систематизації 

ознак прийняття стратегічних рішень та необхідності врахування особливостей 

діючої системи корпоративного управління на підприємствах види стратегічних 

рішень згруповано відповідно: організаційної моделі прийняття рішень; за 

повнотою знань та способів їх застосування в процесах прийняття рішень; за 
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характером змісту питань, що складають рішення (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Типологія стратегічних рішень 
Класифікаційна 

ознака Види стратегічних рішень 

 

За цілеспрямованістю 
та характером, змісту 

питань 

відповідають цілям розвитку та вирішують проблеми, що 
пов’язані з забезпеченням зростання, стабільності або 
реалізацією нового напряму або розширення діяльності, 
освоєння нових ринків;  координація фінансових, техніко-
технологічних, інноваційних, з управління персоналом та 
організаційних питань відповідно цілям розвитку. 

За організаційною 
моделлю прийняття 

рішень  

раціонально-правові – регламентується рядом нормативно-
правових документів (як внутрішніх, так і зовнішніх), 
застосовують чіткі правила та алгоритми; 
колегіальні – за груповими або домінуючими тенденціями 
мислення, відповідає сформованій системі вірувань; 
політичні - підвладні інтересам зацікавлених груп, є складними, 
мають серйозні потенціальні наслідки, є спірними (високий 
ступінь конфліктності) так як можуть охоплювати множину 
протилежних інтересів. 

За повнотою знань та 
способів їх 

застосування  

раціональні/ірраціональні - характеризуються ступенем 
повноти володіння інформацією та застосування аналітичного 
інструментарію;  
апріорні, стандартні (мають завідомо відомий результат 
прийняття та засоби реалізації) /унікальні; 
контурні/структуровані/алгоритмічні – відповідають певному 
рівню визначеності, послідовності та регламентації дій, 
формальних процедур  
компетентні/некомпетентні – відповідають рівню професійних 
здатностей та досвіду осіб, що приймають рішення  (менеджери, 
наглядова рада, інвестори, партнери, тощо); 

 

Важливим аналітичним інструментарієм для дослідження особливостей 

стратегічних рішень виступає компаративний аналіз діючих рейтингів якості 

корпоративного управління, що проводиться консалтинговими агентствами 

щодо реального корпоративного сектору економіки, а також інституційних 

обмежень (нормативно-правової бази). Вивчення тенденцій змін в 

інституціональному середовищі корпоративного управління дає можливість 

дослідити та оцінити фактори прийняття стратегічних рішень й визначити 

основні напрями змін у зазначених процесах. На жаль, в Україні ще не діють 

спрощені регуляторні механізми корпоративного управління та не відбулося 

становлення сприятливого клімату для розвитку бізнесу в цілому. Процес 
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реформування вітчизняного законодавства, що характеризується досить 

жорстким регулюванням, просувається досить повільно. Однак, це потребує 

оцінювання впливу на ефективність та якість прийняття стратегічних рішень на 

підприємствах. 

Сутність діяльності щодо прийняття стратегічних рішень полягає в 

організації процесу вибору та приведення цілей у відповідність до можливостей 

та перспектив інноваційного зростання, що відкриваються для підприємств у 

зовнішньому середовищі. Можливості організації складаються із наявних 

ресурсів (кадровий потенціал, устаткування, сировини й нематеріальні активи: 

ділова репутація, торгівельні марки, імідж і т.і.). При цьому єдине, що дає 

організації конкурентну перевагу є знання, методики їх використання та 

здатності швидко навчатися новому. Сьогодні є загальновизнаним погляд на 

підприємство як інститут, що інтегрує знання, а його діяльність сприяє 

створенню, засвоєнню, захисту та інтеграції знань. 

Цілі діяльності звернені у зовнішнє середовище, припускаючи 

пристосування або активне перетворення. Вибір є ключовим елементом в 

прийнятті рішення, дією, що надає цілеспрямованості всій діяльності. Рішення 

підпорядковує всю діяльність підприємства стратегічним намірам та 

відображує природу стану ціле визначення системи управління, що полягає в 

цілісності складових – можливостей, з яких обирають (об`єктної), здатностей 

осіб, що приймають рішення (суб`єктної) та методів, технік, засобів 

розроблення, прийняття та реалізації рішення. Сучасні умови динамічності та 

невизначеності вимагають від підприємств осмисленого вибору цілей та дій. 

Тому прийняття рішення, його осмислення та коректування – від попереднього 

до остаточного, є процесом, що триває певний час. Його складовими 

виступають ідея - осмислення – знання – вибір – реалізація - поведінка. 

Моделлю відображення результату прийняття стратегічних рішень 

виступає стратегія. Види стратегій відповідають напрямкам стратегічного 

розвитку. В загальному вигляді підприємство має такі варіанти стратегічного 

розвитку [129]: залишити все без змін, обрати стратегію внутрішнього 
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зростання/ стратегію вилучення вкладень/ стратегію зовнішнього зростання. 

Зазначені варіанти стратегій, а також їх сполучення можуть 

реалізовуватися на рівні бізнес-одиниць та на корпоративному рівні. Розподіл 

стратегій на види зовнішнього та внутрішнього зростання відповідає не тільки 

напрямам зростання, а за рахунок яких (зовнішніх чи внутрішніх) засобів вони 

реалізуються. При цьому слід зазначити, що стратегії зовнішнього зростання 

(горизонтальна інтеграція, вертикальна інтеграція, концентрична та 

конгломератна диверсифікація) реалізуються через прийняття рішень що 

стосуються змін в організації, що відтворюються у різноманітних 

організаційних формах об’єднань, приєднань та угод. Таким чином, стратегії 

зовнішнього зростання здійснюються за рахунок зовнішніх засобів за 

допомогою придбання, злиття та створення спільних підприємств, можуть 

включати придбання або домовленості з компаніями, що знаходяться з початку 

або в кінці ланцюга створення цінності даної компанії – від виробників 

сировини до кінцевих споживачів. Характерним засобом реалізації стратегій 

зовнішнього зростання виступає реорганізація або її форми – перетворення та 

реструктуризація. Розрізняють наступні напрямки реорганізації: укрупнення 

діючого підприємства (злиття, приєднання, поглинання); подрібнення діючого 

підприємства (поділ підприємства або виділення окремого підрозділу); 

перетворення підприємства (зміни розмірів підприємства не передбачаються). 

В стратегії інтеграції виділяють два типи - горизонтальну та вертикальну. 

Стратегія горизонтальної інтеграції здійснюється, коли відбувається придбання 

або злиття з підприємством або основним конкурентом, що діє в іншому 

сегменті ринку. Стратегія вертикальної інтеграції свідчить, що підприємство 

розширюється в напрямках діяльності, що пов’язані з просуванням товару на 

ринок. 

Стратегії диверсифікації характеризуються розширенням існуючого 

портфеля продукту та ринку та реалізуються за рахунок внутрішнього та 

зовнішнього зростання. Стратегіями диверсифікації зовнішнього зростання 

виступають: концентрична, яка використовується через придбання 
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підприємства, що виробляє подібні товари та послуги; конгломератна – 

придбання підприємства, що не пов’язано виробництвом товарів та послуг. 

Підприємство може обрати стратегію диверсифікації внутрішнього зростання 

за рахунок реалізації змін у виробництві продукції, технології, мережі збуту. 

Стратегії «внутрішнього зростання» пов’язані між собою та реалізуються 

за рахунок: модифікації або інновації у продукті; розширення ринку; 

реконструкції, реструктуризації, модернізації організації; реінженірінгу або 

інновації технології; навчання персоналу. Окремим питанням постає 

визначення серед стратегій внутрішнього зростання стратегії «без змін». Такі 

стратегії використовуються підприємствами з тривалим життєвим циклом 

продукції, що є характерним для підприємств важкого машинобудування. В 

системі прийняття стратегічних рішень необхідним є визначення та 

ідентифікація тих його складових, що представляють стратегічний ресурс – 

база знань. При прийнятті стратегічного рішення необхідно спиратися не тільки 

на інтуїцію, а й на управлінські компетентності та знання. Велика кількість 

таксономій, що існує в наукових джерелах з економіки та управління знаннями, 

вносить певний безпорядок в методики його систематизації. Але посилаючись 

на існуючу в теорії організаційних знань прийнятою та адаптованою є 

виділення таких їх видів: процедурні (організаційні) – знання методів, засобів, 

технологій процесу, що описують як здійснюється процес; декларативні – 

знання, що наказують та містяться у розпорядженнях, наказах й т.ін.; причинні 

– знання, що описують причини того, що відбувається. 

Становлення нового типу управлінських знань від адміністративно-

організаційного до соціально-психологічного поєднують із ознаками 

«інтелектуальність», «стратегічне мислення», «креативність». В сучасному 

менеджменті просліджуються тенденції посилення ролі інтелекту, залежності 

від поглиблення та оволодіння новими технологіями та прийомами 

інтелектуальної діяльності, що базуються на науковому підході. 

Інтелектуально-творчі здатності осіб, що приймають рішення є ресурсом 

успішної діяльності підприємства, а можливості його використання – 
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«креативним потенціалом». В зв’язку з цим зростає роль дослідницького 

підходу в стратегічному управлінні підприємством.  

Для підприємств дослідження розглядається не тільки як невід’ємна 

функція стратегічного менеджменту, а й є необхідною базою для прийняття 

успішних стратегічних рішень, або допомагає визначити істинні причини 

невдач. Тому основними ознаками, які відповідають управлінню, що 

спирається на знання, представляються - ефективність, стійкість, дослідження, 

адаптивність до будь-яких змін. За зазначеними позиціями предметну область 

дослідження прийняття стратегічних рішень на підприємстві (рис. 2.1) 

складають види діяльності пов’язані з: вибором цілей, пошуком можливостей 

та засобів їх реалізації, що проявляється в результатах стратегій розвитку; 

організацією процесів прийняття стратегічних рішень, діючим інститутом їх 

прийняття та корпоративними відносинами; врахуванням та узгодженням 

інтересів ключових груп-учасників прийняття стратегічних рішень; розвитком 

компетентностей та досвідом ОПР; інформаційною підтримкою процесів 

розроблення стратегічних рішень; створенням бази управлінських знань 

підприємства.  

За таким положенням методичне забезпечення аналізу прийняття 

стратегічних рішень щодо розвитку підприємств включає такі задачі (табл. 2.2): 

проаналізувати умови розвитку промислових підприємств та виявити проблемі 

питання щодо їх реалізації; проаналізувати діючи норми, правила та визначити 

ключових учасників прийняття стратегічних рішень на машинобудівних 

підприємствах; сформувати методичні підходи до оцінювання можливості 

виникнення конфлікту корпоративних інтересів та обґрунтування вибору при 

прийнятті стратегічних рішень щодо розвитку підприємства; розробити 

комплекс заходів з реалізації стратегічних рішень щодо розвитку підприємства. 
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Рис. 2.1. Предметна область дослідження прийняття стратегічного рішення підприємства 

93 



94 
 

 

Таблиця 2.2 

Методичне забезпечення аналізу прийняття  

стратегічних рішень щодо розвитку підприємств 
Завдання Методи  Результати 

1.Аналіз стану та 
перспектив розвитку 
підприємств 
машинобудівної 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 
збалансованість 
стратегічних рішень та 
готовність до їх реалізації 

Експертне 
оцінювання 

Запропоновано методичний підхід до 
оцінювання збалансованості прийняття 
стратегічних рішень на підприємстві та 
готовності до їх реалізації.  

 

Вибір методів для вирішення поставлених завдань дослідження 

здійснюється при дотриманні певних умов: ретельної систематизації всього 

арсеналу методів; чіткому визначені передумов використання кожного 

аналітичного прийому; детальному описанні технології реалізації найбільш 

складних методів. Систематизація аналітичних методів, що використовувалися 

в дослідженні відповідає класифікації методів аналізу систем управління [47], в 

якій всі аналітичні методи поділяються на розрахункові та евристичні. 

Перша група включає методи, які використовують строгі правила логіки. 
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Вони призначені для отримання числових значень й спираються на економіко-

математичне моделювання та обчислювальні операції, що здійснюються за 

допомогою фінансово-економічних показників. Серед них виділяються методи 

порівняння, упорядкування та моделювання. Саме такі методи автор вважає 

придатними для реалізації першого, третього та четвертого етапів дослідження. 

З позиції автора, що передумовою усвідомлення проблеми про необхідність 

прийняття стратегічних рішень є стан підприємства та значної бази даних про 

діяльність підприємств (виступають 18 машинобудівних підприємств 

Харківського регіону), доречним є використання статистичних методів аналізу. 

Статистичні методи, до яких зокрема відноситься факторний аналіз, 

допомагають визначити загальні закономірні фактори та причини, що 

взаємозумовлюють процеси розвитку. Факторний аналіз заснований на 

відшуканні причини, що лежить в основі взаємозалежної зміни ознак. Даний 

метод призначений для виявлення й кількісного опису узагальнюючих 

характеристик, які відображають весь набір вихідних і результуючих 

показників. Фактор розглядається як «причина», «рушійна сила якого-небудь 

процесу», «явище, що визначає характер або окремі риси процесу» [135]. 

Розглядаючи всю сукупність підприємств як цілісну систему з притаманними їй 

властивостями, за допомогою факторного аналізу визначимо закономірні, 

типові сполучення значень безпосередньо вимірюваних ознак змін, що 

проходять на підприємствах та виявимо загальні причини, які породжують 

процеси прийняття стратегічних рішень, що притаманні всім підприємствам. З 

іншого боку, досліджуючи зміни в значеннях ознак, виявимо внутрішні 

властивості і основні аспекти управління ними.  

Фактори встановлюються залежно від їх структури – складу показників, 

що мають найбільші коефіцієнти факторних навантажень та аналізу 

взаємозв`язку між ними. З погляду керівника або дослідника це не тільки 

причини – це інструмент впливу на поточний процес і, використовуючи його, 

можна визначати необхідні параметри даного процесу, а потім, маючи його 

кількісні характеристики, оцінювати й вносити корективи. Тому фактор, 
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виявлений і оцінений, є ефективним інструментом управління. 

Завдання визначення мінімальної кількості факторів, що досить для опису 

вихідної системи показників і їхніх кореляцій вирішується методом головних 

компонент. За стандартною процедурою одержують матрицю навантажень 

вагових коефіцієнтів. Факторні навантаження є характеристиками 

стохастичного зв’язку між вихідними ознаками й загальними факторами. Для 

розрахунків факторного аналізу використовувався модуль Factor Analysis і 

Principal Components (метод головних компонентів). 

Евристичні методи (до яких відноситься й метод експертного 

оцінювання) поділяються на оцінювальні та оцінювально-пошукові. Умови, що 

передбачають використання евристичних методів складаються з наступних: 

якісний характер вихідної інформації та її описання за допомогою 

економічних та соціальних параметрів; 

відсутність достатньо представлених та достовірних відомостей за 

характеристиками об`єкту дослідження; 

велика невизначеність вихідних даних для аналізу; 

відсутність чіткого предметного описання і математичної формалізації 

предмету оцінювання; 

недостатність часу й засобів для дослідження із застосуванням 

формальних моделей;  

відсутність технічних засобів з відповідними для аналітичного 

моделювання характеристиками; 

екстремальність ситуації що аналізується.  

Тому представляється доцільним використовувати методи експертного 

оцінювання для аналізу стану системи прийняття стратегічних рішень на 

підприємствах. Однак слід зазначити, що цій групі методів властиві певні 

переваги і недоліки. Перевагами є те, що вони дозволяють ухвалювати рішення, 

коли об'єктивні методи несприйнятливі. Також, до інших переваг відноситься їх 

відновлюваність. Сфера застосування цих методів – не лише оцінка якості 

стратегій, структур, процесів, але і дослідження управлінських процесів, 
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прийняття стратегічних рішень тощо. 

Експертні методи, застосовані кваліфікованими експертами, дозволяють 

дати достатньо точну оцінку економічним явищам та процесам. Проведені 

експерименти свідчать, що при правильній методиці експертної оцінки похибка 

результатів складає 5–10%, що допускається для вимірювальних методів. 

Отримані експериментальним шляхом результати експертних оцінок в різних 

групах експертів показали їх достатньо високу відновлюваність [58]. 

До недоліків експертних методів відносяться суб'єктивізм, обмеженість 

застосування, високі витрати на їх проведення. Суб'єктивізм експертних методів є 

наслідком того, що експертна оцінка проводиться кожним експертом 

індивідуально і представляє, на думку дослідників [47] не що інше, як його 

психологічну реакцію. Проте слід мати на увазі, що експертна оцінка складається 

з думок декількох експертів, кожен з яких є не лише фахівцем в певній галузі 

знань, але і споживачем. Тому експертна оцінка до певної міри відображає і думки 

споживачів, що неможливо здійснити при інших методах. 

Унаслідок значної частки суб'єктивізму експертні методи мають певні 

обмеження. Їх використання раціональне в двох випадках: по-перше, коли 

поставлені перед експертами цілі не можуть бути вирішені іншими методами; 

по-друге, коли наявні альтернативні методи дають менш точні і достовірні 

результати або пов'язані з більшими витратами. Тому для усунення цього 

недоліку експертні методи необхідно доповнювати іншими методами 

дослідження. 

Крім зазначених видів методів, існує певна мотивація щодо використання 

в даному емпіричному дослідженні методів стратегічного та конкурентного 

аналізу. Мова йде про застосування таких прийомів та процедур: 

визначення та оцінювання особливостей та тенденцій інноваційних змін у 

галузі через значення економічних характеристик галузі – розмір ринку та 

темпи зростання ринку, надлишок/нестача виробничих потужностей, 

прибутковість галузі, собівартість та значимість продукції, стандартизація 

продукції, зміни в технології; 
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вибір найкращих та конкурентоздатних підприємств із представників 

певного напрямку діяльності чи машинобудівної галузі, показники діяльності 

яких мають кращі значення та являють собою джерело визначальної 

конкурентної переваги. До основних джерел бази даних, слід віднести 

інформацію з корпоративних сайтів підприємств, звітності підприємств, 

професійних асоціацій, консультантів і незалежних експертів, наукових 

доповідей і публікацій, семінарів і колоквіумів, газетних і журнальних 

публікацій, власних пошуків і спостережень і т. ін.; 

встановлення та визначення: тенденцій інноваційних змін через 

вимірювання стану об’єктів змін в певному періоді часу; певного переліку 

ресурсів і компетенцій, які забезпечують існування, приводять в дію і 

визначають рівень володіння тими чи іншими стратегічними компетенціями;  

встановлення стратегічних намірів та цілей, вимірювання міри їх 

реалізації. Оскільки цілі їх досягнення визначаються для певного часового 

горизонту, необхідно враховувати відповідну еволюцію всього конкурентного 

підтексту, яка відбудеться за цей період, а також зміни, що матимуть місце на 

підприємствах. 

Вибір методів та моделей оцінювання є не єдиною важливою умовою 

отримання представлення про об`єкт дослідження. Вирішення зазначених 

завдань дослідження стратегічних рішень припускає формування системи 

показників. Для кожного завдання дослідження існує кілька критеріїв відбору 

показників, що характеризують відповідні аспекти дослідження процесів 

прийняття та реалізації стратегічних рішень. Загальним критерієм являється 

можливість проводити порівняльний аналіз за окремі періоди часу, зв’язуватися 

причинно-наслідковими взаємовідносинами та характеризувати як стан системи 

прийняття стратегічних рішень підприємства так і її зміни. Основними 

принципами формування й використання системи показників в дослідженні 

економічного явища, зокрема й процесів прийняття стратегічних рішень щодо 

розвитку підприємства, є [ 47, 104, 121, 122, 134]: 

актуальність – означає реальне відображення найбільш істотних і 
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ключових факторів для реалізації стратегічного рішення у вирішенні проблем 

підприємства; 

імовірність – ґрунтується на точному відтворенні економічного стану 

підприємства та процесів його зміни. Цей принцип вимагає підвищеної 

надійності джерел даних  і проведення аналізу отриманих відомостей на 

несуперечність; 

повнота відображення – визначає необхідність охоплення й об'єктивного 

обліку всіх ключових аспектів діяльності та ключових факторів успіху для 

досягнення стратегічних цілей; 

цілеспрямованість – орієнтує на конкретні цілі та завдання й на 

придатність показників для встановлення цілей, які виглядали б реалістичними 

та переконливими в очах відповідальних за їхнє досягнення керівників; 

інформаційна єдність – вимагає розробки такої системи показників, при 

якій виключалася б можливість протиріччя у висновках і непогодженість 

первинних та проміжних даних; однозначність змісту й однакова методика 

розрахунку у всіх підрозділах підприємства. 

В аналітичній практиці управління підприємствами часто перевага 

віддається відносним показникам, в яких вже міститься можливість порівняння 

– відсоткам, коефіцієнтам, рейтинговим показникам [47]. Однак в значній мірі 

придатність або непридатність показників залежить від ситуації та обраного 

підходу для оцінювання. В дослідженні процесів прийняття стратегічних 

рішень використовуються показники фінансового та не фінансового характеру. 

Розробники концепції стратегічних карт стверджують: «В довгостроковій 

перспективі використання винятково фінансових показників не тільки 

позбавляє компанію багатьох можливостей, а й стає ризикованим…. Ми 

переконані, що контроль та аналіз не фінансових показників особливо корисні, 

якщо компанія стурбована збором та аналізом думок добре інформованих 

спеціалістів й просто зацікавлених осіб» [119, c. 244]. В своїх доказах 

дослідники приводять порівняльні характеристики фінансових та не фінансових 

показників.  
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До переваг використання фінансових показників в дослідженні процесів 

розвитку підприємств та таких, що представляють результати реалізації 

стратегічних рішень можна віднести [119, c. 243]: представляють цілісну 

систему, що заснована на логічних зв`язках; носять нормативний характер; 

мають можливості щодо контролю й обґрунтування реалістичності; є 

індикаторами в запобіганні компаній від банкрутства та фінансових втрат. 

Перевагами для застосування в дослідженні не фінансових показників є: 

можливості щодо оформлення їх за довільною формою; визначені доцільністю 

при відборі та допомагають у формалізації стратегічних цілей компанії. Однак, 

якщо до недоліків застосування фінансових показників відносять їх складність 

при розумінні, а отже, можливість використання тільки спеціалістами, то для не 

фінансових - складність при об`єднанні в систему та застосування тільки на 

рівні розробки стратегії. 

Тому при аналізі умов прийняття та результатів реалізації стратегічних 

рішень  підприємств автор вважає за необхідне використовувати фінансово-

економічні показники діяльності підприємств, динаміка змін яких, відображує 

якість та доцільність таких рішень. При цьому слід враховувати, що одні й ті ж 

показники можуть характеризувати декілька ключових аспектів діяльності 

підприємства, наприклад: 

фінансові показники характеризують не тільки фінансову сторону 

діяльності підприємства, а й ефективність та якість управління підприємством, 

організаційні аспекти його бізнес-процесів, відносини з інвесторами, 

споживачами; 

рентабельність продаж рекомендується використовувати в якості 

показника аспекту відносин з споживачами, але цей же показник характеризує 

рівень конкурентоспроможності реалізованої продукції, ефективність цінової 

політики підприємства, його фінансову діяльність; 

обсяг продаж нових видів продукції є одним з можливих показників 

організації бізнес-процесів й той же час є ознакою процесів розвитку, особливо, 

якщо інноваційна діяльність підприємства відноситься до критичних його 
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факторів успіху. 

Аналіз можливостей використання методології збалансованих показників 

для прийняття стратегічних рішень на машинобудівних підприємствах 

(Balanced Scorecard) показує, що це інструментарій, який пов 'язує розробку 

стратегії підприємства з тактикою, передбачає зв'язок стратегічних і тактичних 

планів та інтеграцію з підсистемами управління підприємством; стратегічна 

карта (BSC) представляє собою наочну модель інтеграції причинно-наслідкових 

цілей підприємства [119]. Збалансована система показників керується такими 

процесами, як формування стратегії; доведення її до різних рівнів системи 

управління; бізнес-планування і розподіл ресурсів; зворотний зв’язок, 

моніторинг виконання стратегії. Отже, збалансована системи показників є 

інструментарієм, який дає змогу оцінювати процеси розробки та реалізації 

стратегії щодо управління розвитком підприємства. 

Система показників, що відповідає принципу збалансованості 

використовує крім фінансової інформації також нефінансові показники 

діяльності підприємства, оскільки важливими змінними бізнесу виступають 

якість продукції, своєчасність доставки, надійність, післяпродажне 

обслуговування тощо. Згідно з визначенням, яке дає СІМА (The Chartered 

Institute of Management Accountants), збалансована система показників виступає 

як методичний підхід необхідний для забезпечення керівництва підприємства 

інформацією, що допомагає у формулюванні стратегічної політики і цілей. Ця 

концепція робить акцент на те, що керівництво необхідно забезпечити 

інформацією, яка спрямована на різноманітні значимі ділянки діяльності. 

Надана інформація повинна включати фінансові і нефінансові показники і 

дозволяти приймати раціональні рішення щодо прибутковість підприємства, 

задоволення потреб споживачів, ефективності виробництва та інноваційності.  

За міжнародними дослідженнями багатьох іноземних авторів система 

збалансованих показників використовується великими промисловими 

компаніями, середніми і малими підприємствами [119].  Система збалансованих 

показників дозволяє підприємству обирати показники, що характеризують 
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ефективність реалізації стратегії та стратегічних рішень. Система 

збалансованих показників доповнює фінансові показники минулих періодів 

оцінкою перспективних напрямів діяльності. Показники цієї системи 

формуються залежно від стратегії конкретного підприємства, або підприємств 

відповідного напряму діяльності. Діяльність підприємства оцінюється за 

чотирма сферами діяльності: фінансової, маркетингової,  виробничої, а також 

управлінням та розвитком персоналу. Саме тому, в дослідженні запропоновано 

використовувати концепцію збалансованої системи показників, де в кожній з 

чотирьох складових формується перелік показників, які враховують 

особливості розвитку машинобудівних українських підприємств. 

Таким чином, методичне забезпечення аналізу прийняття стратегічних 

щодо розвитку підприємств складають завдання-процедури вибору методів, 

формування системи показників та критеріїв для аналізу стану та перспектив 

розвитку підприємств машинобудівної галузі, особливостей прийняття 

стратегічних рішень та реалізації стратегій розвитку. 

 
 

 

2.2. Аналіз умов та перспектив розвитку підприємств машинобудівної 

галузі 

 

 

Проведення аналізу стану та перспектив розвитку підприємств дасть 

можливість виявити пріоритетні рішення, що необхідно вирішувати 

підприємствам в процесах їх функціонування та розвитку. Досліджуючи 

пріоритети у діяльності підприємств, слід звернути увагу на умови, в яких вони 

працюють на внутрішньому та зовнішніх ринках, аналізі кращих практик 

провідних держав в сфері промислових інновацій.  

Країни-лідери інноваційного рейтингу в достатній мірі фінансують 

проведення наукових досліджень. Світові рейтинги  Global Competitiveness 
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Index (GII) надають інформацію щодо використання коштів на дослідження та 

розробки. Глобальний інноваційний індекс формується за 80 показниками, які 

розподілено у сім груп. Підсумковий  рейтинг розраховується як середнє двох 

субіндексів – ресурси інновацій (інститути, людський капітал та наука, 

інфраструктура, розвиток внутрішнього ринку та бізнесу) та результати 

інновацій (прогрес технологій та економіки знань, розвиток креативної 

діяльності). Коефіцієнт ефективності інновацій розраховується як 

співвідношення двох субіндексів, відображуючи агреговану результативність 

інноваційної діяльності до наявного інноваційного потенціалу.  Ці показники, 

свідчать, що найбільше на інновації витрачають США, Китай та Японія. За 

даними доповіді Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) 

«Глобальний інноваційний індекс» 2017р., рейтинг лідерів країн-новаторів 

склали Швейцарія, Швеція, Нідерланди, США та Сполучене Королівство. 

Група країн, в яку входять Індія, Кенія та В’єтнам випереджає країни, що 

досягли такого ж рівня розвитку. У звіті 2019 року найбільш інноваційною 

країною визнано Швейцарію, за нею йдуть США, Нідерланди та Велика 

Британія [22].  

До інноваційних гігантів таких як, Китай, Японія та Республіка Корея, 

наближається група країн Азії – Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, 

Філіппіни та В’єтнам, що активно удосконалюють свої інноваційні екосистеми 

та досягають високих результатів з розвитку сфери освіти, НДОКР, темпам 

росту продуктивності праці та експорту високотехнологічної продукції.  

У 2017 році Україна посіяла 50-ту позицію, піднявшись з 56 місця. У 2018 

році ця позиція була значно покращена (43 позиція). В Глобальному 

інноваційному індексі за 2019 рік Україна посіла 47 місце, увійшовши до ТОП 

трьох країн економічної групи lower-middle income (табл.. 2.3). За даними 

результатів інновацій показники країни були кращими (35 позиція у 2018 році 

та 36 позиція у 2019 році) ніж ресурси інновацій (75 позиція у 2018 році та 82 

позиція у 2019 році). 
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Таблиця 2.3 

Динаміка позицій України в Глобальному інноваційному індексі 

Глобальний 
інноваційний 
індекс 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 
50 43 47 

Ресурси інновацій 77 75 82 
Результати 
інновацій  

40 35 36 

 

Як свідчать дані державної статистики [148], Україна поступово скорочує 

фінансування інновацій, одночасно скорочується кількість інноваційно-

активних підприємств. Незважаючи на негативні тенденції, українські 

корпорації продовжують здійснювати розробку та впровадження інновацій, це 

перш за все, ІТ-сектор, агропромисловий комплекс (внаслідок сприятливого 

клімату та долі експортної продукції), оборонна промисловість (через бойові дії 

на сході країни), машинобудування, металургія та хімічна промисловість 

(завдяки сталої структури експорту продукції цих галузей). Впровадження 

інновацій на цих підприємствах створюють попит на наукові розробки в країні 

та підвищують конкурентоспроможність України на зовнішніх ринках. 

В діяльності сучасних корпорацій інновації виступають інструментом 

забезпечення виробництва продукції, інструментом підтримки, розвитку та, 

взагалі, існування бізнесу. Корпораціям потрібні наукові розробки для 

підтримки виробництва, впровадження новітньої техніки, зменшення 

собівартості традиційно виробленої продукції, створення новітніх товарів та 

послуг, запровадження нового бізнесу. При цьому корпорації потребують  

дієвих управлінських рішень, спрямованих на розробку та впровадження нових 

підходів в технологічній, маркетинговій, управлінській та фінансовій сферах. 

За дослідженням проведеним у 2019 році видавництвом у сфері бізнесу та 

технологій The Fast Company складено рейтинг інноваційних компаній 

світу[11]. В список інноваційних компаній ввійшли 50 компаній із 35 секторів. 

Перегляд рейтингу 10-ти найбільш інноваційних корпорацій світу (табл. 2.4.) 

підкреслює дієвий вплив цифрової революції. 
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Таблиця 2.4  

Список 10-ти найбільш інноваційних корпорацій світу у 2019 році  
Рейтинг Корпорація Країна Вид інновацій 

10 Twitch належить до 
Twitch Interactive 
(дочірня компанія 

Amazon) 

Південна 
Корея 

Сервіс створено у 2011р.відділенням 
від схожого yustin.tv з метою 
розмежувати трафік та звільнити нові 
сервери. Крім комп’ютерних ігор 
проводить трансляції та відео іншої 
тематики (наприклад музичні виступи 
або турніри з покеру). 

9 Oatly займається 
виробництвом 

вівсяного молока та 
молочних продуктів 

Швеція Запатентована ферментна технологія 
копіює природний процес та 
перетворює багатий овес в рідку їжу, 
яка ідеально підходить людині. 

8 Square-Co виробляє 
комп’ютерні ігри  

Японія Ще одним іменем компанії є Squaresoft, 
що після злиття з компанією Enix стала 
частиною Square Enix. 

7 Apeel Sciences – 
компанія, що 
займається 

збереженням свіжості 
продуктів 

 Розробили спосіб збереження продуктів 
без використання пестицидів та 
хімікатів, завдяки чому продукт час 
зберігання став в 2-3 рази довшим 

6 Sweetgreen – мережа 
ресторанів здорового 

харчування 

США Виконує роль експерта в області 
здорового харчування, веде пропаганду 
відповідних принципів в маркетингових 
комунікаціях та компаніях, має проекти 
здорового харчування для школярів 

5 Stitch Fix – компанія з 
підбору одягу для 

клієнта 

США Використовує штучний інтелект, який 
працює як персональний онлайн-
стилист. Компанія має 5800 
співробітників, її капіталізація складає 
2 млрд.дол. 

4 The Walt Disney 
Company – най 

величезний фінансовий 
конгломерат індустрії 

розваг  

США Володіє 11 парками розваг та 2 
аквапарками, має декілька мереж 
телерадіомовлення й, зокрема, 
американську компанію радіомовлення. 
Науково-дослідна лабораторія компанії 
Disney Research спеціалізується на 
розробці інноваційних технологій в 
сферах мультимедіа, робототехніки, 
ЕВМ, космонавтики та ін.. 

3 NBA – чоловіча 
професійна 

баскетбольна ліга 
Південної Америки 

США  Заснована в 1946 р. як баскетбольна 
асоціація Америки. При об’єднані з 
Національною баскетбольною лігою 
перейменована в Національну 
баскетбольну асоціацію. 
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Продовження таблиці 2.4 
Рейтинг Корпорація Країна Вид інновацій 

2 GRAB – компанія, що 
надає логістичні 
послуги та таксі 

(зареєстровано більш 1 
млн. водіїв) 

Малайзія Використовує свій додаток більш ніж 
45 млн. мобільними пристроями в 
Сінгапурі, Малайзії, Філіппінах, 
Індонезії, В’єтнамі, Таїланді, М’янмі, 
Камбоджі  

1 Meituan Dianping - 
компанія займається 

доставкою готової їжі 
та оказує послуги на 

замовлення 

Китай Заснована у 2015 р. шляхом злиття 
сервісів Meituan та Dianping, що 
оцінено у 15 млрд.дол. Сервіс працює з  
5 млн. продавців товарів та послуг, його 
аудиторія складає 250 млн. 
користувачів на рік. 

 

Цікавим є те, що за даними попереднього дослідження, проведеним у 

2016 році компанією The Boston Consulting Group, відомих корпорацій світу за 

інноваційними факторами (науково-дослідна діяльність, технологічний 

розвиток виробництва, компетенції в галузі інновацій, перспективи до 

розширення виробництва, сприятливість до впровадження інноваційних бізнес-

моделей та рівень корпоративної культури) рейтинг очолювала американська 

корпорація Apple Inc (табл. 2.5), продукція якої відома у всьому світі.  Свою 

лідерську позицію корпорація зберігала й в 2018 році. Кожен з товарів 

корпорації призводив до революції на відповідному сегменті ринку та змінював 

технології у світі.  

Характерними особливостями інноваційного розвитку для підприємств є 

розробки, що пов’язані з інформаційною галуззю. Так, лідер серед інноваційних 

підприємств корпорація Google (була на другому місці в 2016, 2017 та 2018 р.р.) 

працює в галузі пошуку інформації в мережі Інтернет, розробляє інтернет-

сервіси та інтернет-реклами. Корпорація Google безперервно удосконалює свої 

продукти та займається розробками оригінальних інноваційних проектів, таких 

як проект Books, створення автоматичної системи управління будівлею, 

електронної таблетки для діагностування хвороб тощо. 
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Таблиця 2.5 

Рейтинг 10 інноваційних корпорацій світу у 2016 році  
 

Рейтинг Корпорація Рейтинг Корпорація 

1 Apple 11 Bayer 

2 Google 12 Southwest Airlines 

3 Tesla Motors 13 Hewlett-Packard 

4 Microsoft 14 BMW 

5 Amazon 15 General Electric 

6 Netflix 16 Daimler 

7 Samsung Group 17 Uber 

8 Toyota 18 Dupont 

9 Facebook 19 Dow Chemical Company 

10 IBM 20 BASF 

 

За період 2016-2018 рр. рейтинг інноваційних компаній значно не 

змінювався [7]. На 2018 р. по регіонах нараховувалося 26 американських та 16 

європейських компаній, у порівнянні з 2017 роком - 34 та 10 відповідно. За 

всіма рейтингами компанії-лідери (Apple, Google, Microsoft, Amazon, Samsung, 

Tesla, Facebook, IBM) були створені в цифрову епоху, тобто працювали з 

цифровими технологіями (табл. 2.4, табл. 2.5). Характерним для успішних 

інноваційних компаній-лідерів є те, що для нових рішень та розширення їх 

інноваційної діяльності створюються платформи.  

В сфері автомобілебудування до 50 інноваційних лідерів увійшли 

корпорації Tesla, Toyota, BMW, Daimler, General Motors, Renault та Honda. 

Високотехнологічна американська корпорація Tesla Motors запустила серію 

електромобілів, які по технічним характеристикам та по дизайну не 

поступаються звичайним автомобілям. Ці електромобілі також вирізняються 

підвищеною безпекою та високою екологічністю. В компанії працює приблизно 

6000 працівників, третина з яких веде науково-дослідницьку діяльність в 

області енергетики та новітніх екологічних технологій виробництва.  

Серйозну увагу екології приділяє японська корпорація Toyota. Концерн 
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один з перших почав виробляти автомобілі на основі гібридної технології й 

також займається розробкою власного автомобіля. Штат співробітників 

нараховує більш 320000 спеціалістів. За останні роки запатентовано більш 7000 

нових технологій, більша половина яких представляє інноваційні рішення в 

області розробки двигунів. Інноваційний менеджмент компанії побудований на 

філософії «TPS», а саме принципах – довгострокової перспективи, вкладання в 

розвиток власних співробітників, якості виробництва на всіх рівнях, 

безперервного удосконалення технологічного процесу. 

Компанія BMW заснована у 1916 р. як виробник двигунів для літаків. На 

теперішній час най величезний виробник транспортних засобів – від 

велосипедів та мотоциклів до вантажних автомобілів та болідів. Фінансовий 

обіг компанії складає більш 75 млрд. дол.., штат співробітників німецького 

виробника – більш 100000 осіб. Складальні підприємства розташовані в містах 

Германії, США, Австрії, Таїланді, Індії, Єгипті, Південній Африці й інших 

країнах. Крім інновацій, що пов’язані з удосконаленням конструкції двигунів, 

компанія займається розробкою нових ефективних матеріалів для власних 

автомобілів. Так, новинкою є композитний матеріал на основі вуглеводневого 

волокна, що буде використовуватися у виробництві кузовів. За міцністю новий 

матеріал не поступається сталевій конструкції, однак значно знижує вагу 

кінцевого продукту, що дозволяє зменшити витрати на пальне.  

Daimler AG – німецький автомобілебудівний гігант, що крім виробництва 

автомобілів, вантажівок та автобусів, займайтеся фінансовою діяльністю – 

страхуванням та кредитуванням фізичних та юридичних осіб. Символом 

інноваційної діяльності Daimler AG виступають концепт-кари. Так, остання 

новинка - F 015 Luxury in Motion, який оснащений повноцінною системою 

автопілоту, що працює за рахунок лазерних та ультразвукових датчиків, 

потужного процесору, високоточних камер та новітньої системи навігації. 

Кожного року компанія продає 2 – 2,5 млн. машин, штат складає приблизно 

300000 співробітників. 

В сфері машинобудування заслуговує на увагу індійська компанія Tata 
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Motors, яка починала як виробник локомотивів та вантажних вагонів, а на 

теперішній час є самим великим виробником в Індії. Крім зазначеного, компанії 

належать права на Jaguar и Land Rover. Її інноваційна діяльність зосереджено на 

розробках технологій заміни вуглеводневого палива на більш екологічні 

альтернативні види палива. Так було створено перший повітромобіль OneCAT, 

в роботі якого використовується стисле повітря. 

В сфері інноваційного промислового виробництва стійку позицію лідерів 

займають такі компанії, як General Electric, DuPont, Dow Chemical, BASF, 

SpaceX, 3M та Siemens. В галузі технологій та телефонії — Apple, Google, 

Microsoft, Samsung, Facebook, IBM, Hewlett-Packard, Cisco Systems, Xiaomi, NTT 

Docomo, Intel, Dell, Orange, Huawei, BT Group [11].  

Підрозділи деяких інноваційних корпорацій працюють в Україні, але у 

топ-50 українські корпорації не потрапили. За рівнем технологічного розвитку 

серед 137 країн світу Україна посіла 81-у позицію та отримала 4,1 бали 

(табл. 2.6). Ці показники відповідають проблемним питанням, що необхідно 

вирішувати промисловим підприємствам в процесах їх розвитку. І як свідчать 

дані (табл. 2.6), найбільш критичними є питання, що стосуються недостатньої 

якості наукових установ, зменшення витрат вітчизняних компаній на 

дослідження та розвиток, недостатньої підтримки з боку держави. Оскільки 

машинобудівний комплекс України ще має значний науково-виробничий 

потенціал, сучасна стратегія державної промислової політики повинна бути 

спрямована на зростання темпів випуску наукоємної і високотехнологічної 

продукції, освоєння нових конкурентоздатних зразків техніки, підвищення 

якості й ефективності виробництва з орієнтацією на потреби внутрішнього 

ринку та збільшення експортного потенціалу [128]. Тому основними 

напрямками розвитку машинобудівного комплексу України, враховуючи 

зарубіжний досвід є: пріоритетний розвиток машинобудівного обладнання, 

автомобілебудування; налагодження нових технологічних зв'язків з країнами 

близького і далекого зарубіжжя; пожвавлення інвестиційної активності, 

державна підтримка підприємств, що орієнтована на виробництво 
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високотехнологічної продукції; створення сучасної технологічної бази для всіх 

галузей машинобудівного комплексу з метою зниження енерго-, ресурсо - та 

працемісткості виробництва і підвищення конкурентоспроможності його 

продукції; орієнтація продукції на потреби внутрішнього ринку та можливості 

входження в світовий ринок; екологізація виробництва, що передбачає випуск 

ресурсозберігаючих та природоохоронних видів техніки.  

Таблиця 2.6 

Рейтинг України за інноваційними складовими серед інших країн світу [141] 
 

Показник Рейтинг 
2014 – 2015 
(серед 144 
країн) 

2015 – 2016 
(серед 140 
країн) 

2016 – 2017 
(серед 138 
країн) 

2017 – 2018 
(серед 137 
країн) 

Технологічна 
готовність 

76  79  85  81 

Придбання нових 
технологій  

114 103 97 111 

– наявність новітніх 
технологій 

113 96 93 107 

– освоєння технологій 
фірмами 

100 100 74 84 

– прямі іноземні 
технології та 
технологічний трансферт 

127 117 115 118 

Складові індексу 
інноваційності 

81 54 52 61 

– здатність до інновацій 82 52 49 51 
– якість наукових 
установ 

67 43 50 60 

– витрати компаній на 
дослідження і розвиток 

52 54 68 76 

– співробітництво 
університетів та 
промисловості у сфері 
ДІР 

74 74 57 73 

– державні закупівлі 
технологічної продукції 

123 98 82 96 

– забезпеченість 
інженерів та вчених 

48 29 29 25 

 
За даними Національного банку України частка машин, устаткування, 

транспортних засобів і приладів у структурі українського товарного експорту 

скоротилася з 14,4 % у 2013 р. до 7,2 % у 2017 р. [146]. У 2017 році на 

машинобудування припадало лише 6,4 % реалізованої промислової продукції. 
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Разом із тим, навіть за умови значного скорочення виробництва продукції, 

машинобудування України є досить потужним, інвестиційно привабливим 

підрозділом промисловості країни. Воно включає майже 1,5 тис. 

різнопрофільних підприємств. У машинобудуванні зосереджено понад 22 % 

основних виробничих фондів промисловості та зайнято близько 400 тис. 

працівників (20 % штатних працівників промисловості). Машинобудівні 

підприємства виготовляються майже 3,5 тис. найменувань машин та 

обладнання, а технічні засоби, що виробляються на них, дозволяють 

механізувати до 85 % робіт у сільському господарстві. Загалом у складі 

машинобудівного комплексу виділяється близько 60 структурних підрозділів. 

До укрупнених структурних підрозділів відносять: 1) виробництво 

комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; 2) виробництво електричного 

устаткування; 3) виробництво інших машин та устаткування (верстати, 

обладнання для металургії, сільськогосподарська техніка тощо); 4) виробництво 

транспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів 

(табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Структура машинобудування України у 2017 році 
 

Структурні підрозділи галузі машинобудування Частка підрозділу в 
загальному обсязі 
галузі, % 

Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 8,1 
Виробництво електронного устаткування 19,6 
Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 
угрупувань 

35,5 

Виробництво автотранспортних засобів, причепа і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 

36,8 

 

Досить значним залишається експортний потенціал галузі, хоча товарна 

структура експорту представлена переважно машинами та обладнанням 

середнього рівня складності (котли, сільськогосподарська техніка, 

трансформатори, турбіни) (табл. 2.8).  
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Таблиця 2.8 

Експорт продукції машинобудування України за 2017 рік 
 

Сектор/підсектор експорту 
машинобудування 

Обсяг, млн.дол. Частка галузі 
машинобудування у 

загальному експорті сектору/ 
під сектору, % 

Експорт продукції машинобудування 5054,3 100 
Загальне машинобудування 1427,1 28,2 
Важке машинобудування 1004,0 19,9 
Верстатобудування 22,9 0,5 
Виробництво устаткування для легкої 
та харчової промисловості 

216,0 4,3 

Енергетичне машинобудування 85,0 1,7 
Сільськогосподарське 
машинобудування 

82,2 1,6 

Тракторобудування 17,1 0,3 
Транспортне машинобудування 608,8 12,0 
Авіаракетобудування 29,0 0,6 
Автомобілебудування 115,6 2,3 
Залізничне машинобудування 219,7 4,3 
Суднобудування 244,5 4,6 
Точне машинобудування 2794,3 55,3 
Електроніка 628,3 12,4 
Електротехніка 2011,8 39,8 
Приладобудування 154,2 3,1 
Інші види машинобудування 224,0 4,4 
 

Розвиток науково-технічного прогресу, процеси глобалізації, дія 

ринкових чинників зумовлюють прийняття рішень щодо розміщення 

підприємств машинобудування, трансформації його галузевої структури, зміни 

спеціалізації окремих підприємств, формування коопераційних зв’язків у складі 

промислових вузлів, перегляду ринків збуту продукції, оскільки до недавнього 

часу левова частка продукції машинобудування експортувалася до Росії 

(табл. 2.9).  
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Таблиця 2.9 

Найбільші країни-споживачі продукції сектору машинобудування 

за підсумками 2017 року 
Країна Обсяг, млн.дол. Частка країни в загальному 

обсязі експорту,% 
Всього 5054,3  
ЄС 2685,3 6,2 
Росія 1109,8 2,6 
Китай 215,2 0,5 
Білорусь 123,9 0,3 
Індія  102,8 0,2 
Молдова 92,5 0,2 
Казахстан 83,2 0,2 
США 53,8 0,1 
Маршаллові острови 48,9 0,1 
ОАО 44,2 0,1 
Туреччина 34,6 0,1 
Грузія  30,2 0,1 
Саудівська Аравія 28,9 0,1 
Узбекистан 24,5 0,1 
Пакистан 23,2 0,1 

 

Про рішення, що пов’язані з переорієнтацією на нові ринки збуту 

продукції та їх пошуком свідчить перелік країн-споживачів, до яких найбільше 

зріс експорт продукції машинобудування у 2017 році (табл. 2.10). 

Для аналізу особливостей стратегічних рішень машинобудівних 

підприємств варто включити дані щодо розвитку таких наукомістких та 

високотехнологічних підприємств його підгалузей як літакобудування, ракетно-

космічний комплекс, енергетичного машинобудування та верстатобудування. 

Підприємства цих галузей орієнтуються на висококваліфіковані кадри й 

Україна входить до досить обмеженого кола країн світу, які володіють 

необхідними науковими кадрами і технологічними можливостями для 

виробництва різних типів літаків. На вітчизняних підприємствах авіаційної 

галузі було вироблено понад 22 тис. різних модифікацій літаків. Українські 

авіаконструктори розробили цілу серію унікальних моделей літаків, які 

оригінальністю ідей та рішень, в аеродинаміці випереджають інші літаки у 

своєму класі й цілком конкурентоздатні на світовому ринку. Це зокрема 
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гідролітаки АН-2В, літаки метеозахисту АН-30Г, полярний літак АН-74, 

найпотужніші у світі транспортні літаки АН-124-100 «Руслан» та АН-225 

«Мрія». Останній занесений до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість 

встановлених рекордів – 240, що є унікальним випадком для авіації. 

Таблиця 2.10 

Країни-споживачі, до яких найбільше зріс експорт продукції 

машинобудування у 2017 році відносно 2013 року 
Країна Приріст, млн. дол. 

ЄС 556,3 
Маршаллові острови 48,0 
Саудівська Аравія 27,4 
Пакистан 15,6 
Панама  14,4 
Ліберія 13,3 
Ефіопія 13,2 
Багамські острови 13,2 
Канада 8,4 
Беліз 6,7 
Алжир 6,1 
Мексика 5,3 
Бангладеш 4,6 
Молдова 4,1 
Кувейт 4,1 
Гвінея 3,5 
Колумбія 3,3 
Сейшельські острови 3,1 

 

Для посилення ефективності роботи авіаційної галузі в Україні було 

створено ДП «Антонов», до складу якого увійшли конструкторське бюро імені 

О. Антонова, авіабудівні підприємства Києва та Харкова. З 2015 р. 

ДП «Антонов» увійшло до складу державного концерну «Укроборонпром». 

За останні роки в Україні було спроектовано, вироблено та введено в 

експлуатацію цілу низку нових моделей літаків – транспортних АН-70, АН-74, 

пасажирських АН-140, АН-148, АН-158. У 2015 р. відбулася презентація нового 

транспортного літака АН-178. Цього ж року із Саудівською Аравією 

підписаний контракт та постачання у цю країну 30, з Азербайджаном – 10 

літаків АН-178. Крім цього, Україна передала Саудівській Аравії право на 
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виробництво літаків АН-132. Навчання спеціалістів будуть здійснювати 

українські фахівці. 

Попри низку позитивних змін, літакобудування України розвивається 

нестабільно: не налагоджено серійне виробництво літаків хоча б однією 

модифікації, особливо із групи найновіших моделей. У літакобудуванні триває 

процес пошуку нових постачальників авіоніки, окремих деталей і вузлів, 

оскільки вони імпортувалися з Росії. На міжнародному авіашоу у Фарнборо у 

2018 р. між компанією «Антонов» та відділенням «Boeing-Aviall» підписано 

угоду про постачання деталей, достатніх для виробництва восьми літаків на рік, 

починаючи з 2019 р. Наразі підприємства літакобудування виробляють деталі, 

запасні частини, здійснюють ремонт і модифікацію старих літаків. За оцінками 

експертів, місткість світового ринку середніх транспортних літаків у найближчі 

15 років оцінюється в 900 одиниць, і держпідприємство «Антонов» планує 

поставити впродовж п'яти років 20 лайнерів Ан-178 замовникам із країн СНД, 

Азії та Африки. 

Значний економічний і науково-технічний потенціал зосереджено в 

ракетно-космічній галузі. В Україні створено чотири покоління бойових ракет 

стратегічного призначення (найвідоміші СС-18 та СС-24), а також 

високоефективні космічні ракетні комплекси «Циклон» і «Зеніт». Однак за 

період 2014-2016 рр. в Україні робота підприємств ракето-космічної галузі 

суттєво ускладнилася, оскільки левова частка її продукції експортувалася до 

Росії. Крім цього, 2015 р. Крім зазначеного, Бразилія прийняла рішення про 

денонсацію угоди з Україною щодо будівництва і використання ракети-носія 

«Циклон-4» на космодромі Алкантара. У 2017 р. ситуація у цьому сегменті 

машинобудування дещо покращилася. ДП ВО «Південмаш» отримав 

замовлення на виготовлення 12 ракетоносіїв «Зеніт» для міжнародних проектів 

«Морський старт» і «Наземний старт». У 2018 р. на космодромі Куру, який 

розташований на північному сході Південної Америки у Французькій Гвіані, 

відбувся запуск ракети-носія Vega виробництва «Південмаш». Ракета вивела на 

орбіту супутник Mohammed VI-B, який збудувала компанія Airbus Defense and 
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Space на замовлення уряду Марокко. 

Стратегічними цілями для підприємств авіаційної і ракетно-космічної 

галузей є: кооперація з глобальними міжнародними розробниками і 

виробниками; позиціонування в тих сегментах, де за співвідношенням ціни та 

якості українські виробники є конкурентоспроможними - ракетоносії, 

вертолітні двигуни, транспортні літаки середньої та великої 

вантажопідйомності. Україна входить до вузького кола держав, які поставляють 

свої ракетоносії для NASA і не тільки, — ракетоносії «Зеніт», «Циклон», 

«Дніпро», «Антарес», «Вега» використовуються різними країнами для запуску 

в космос супутників і космічних апаратів. Основними факторами реалізації 

зазначених стратегічних цілей виступають – державна підтримка авіаційного та 

ракетно-космічного машинобудування, якість інженерних кадрів, створення 

ланцюжків науково-технічної та виробничої кооперації великих вітчизняних 

концернів з українськими суміжниками. Це дасть крос-ефект у сегментах 

української промисловості, які виробляють деталі та комплектуючі для 

авіаційної та ракетно-космічної продукції. 

Підприємства енергетичного машинобудування спеціалізуються на 

виробництві унікального устаткування, турбін, теплообмінних апаратів, 

станційних і турбінних трубопроводів тощо. На сьогодні головним центром 

енергетичного машинобудування є місто Харків, де розміщуються такі потужні 

підприємства як ПАТ «Енергоатом» та ДП «Електроважмаш». 

ПАТ «Енергоатом» належить до найбільших у світі виробників парових, 

гідравлічних турбін для усіх типів електростанцій, у т.ч. й атомних, насосних 

станцій, іншого енергетичного устаткування. Продукція підприємства 

поставляється майже до 50 країн світу. В останні роки виконано кілька 

замовлень на виробництво турбін для теплових та атомних електростанцій 

Росії, Мексики, Казахстану, Індії. Турбіни цього підприємства встановлені на 

більшості електростанцій України. ДП «Електроважмаш» також є одним із 

найбільших у світі підприємств такого профілю. Воно спеціалізується на 

виробництві турбогенераторів, великих машин постійного струму, 
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комплектного обладнання для міського та залізничного електротранспорту. 

Ринки збуту продукції налічують понад 50 країн світу. 

Важливим підрозділом машинобудування виступає верстатобудування, 

оскільки виробляє устаткування для обробки сировини, конструкційних 

матеріалів, деталей машин і механізмів тощо. Рівень сформованості та 

диверсифікації верстатобудування є тим чинником, що відіграє визначальну 

роль у розвитку галузі машинобудування загалом. На жаль, у пострадянський 

період розвитку України верстатобудування потрапило у глибоку кризу. Обсяги 

виробництва продукції скоротилися у десятки разів: з 37 тис. металорізальних 

верстатів у 1990 р., приблизно до 100 штук у 2017 р. Аналіз діяльності 

верстатобудівних підприємств свідчить про те, що більшість із них виконують 

індивідуальні замовлення, займаються ремонтом і відновленням верстатів.  

До найбільших підприємств верстатобудування, які ще зберігають 

виробничі потужності, належать ВАТ «ВЕРКОН» (м. Київ), ТОВ «Харківський 

завод агрегатних верстатів» та ВАТ «Харвест» (м. Харків, спеціалізується на 

виробництві круглошліфувальних верстатів), ПАТ «Одеський завод радіально-

свердлильних верстатів», ВАТ «Одеський завод фрезерних верстатів», 

ПАТ «Верстатуніверсалмаш» (м. Житомир), ТзДВ «Львівський завод 

фрезерних верстатів», ВАТ Лубенський верстатобудівний завод «Шліфтверст» 

(Полтавська область), ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» 

(виробництво важких верстатів токарної та фрезерної груп, продукція 

використовується у 50 країнах світу). 

Зважаючи на складність відродження серійного виробництва фрезерних, 

агрегатних, шліфувальних, деревообробних верстатів, доцільно сконцентрувати 

зусилля на таких напрямах, як надання послуг із високоточної механообробки 

та створення складально-зварювального виробництва з виробництва 

конструкційних елементів для вітрових енергоустановок. Останній напрям не 

тільки має експортний потенціал, а й спроможний задовольнити внутрішній 

попит – перспективність альтернативної енергетики очевидна, до того ж вона 

може зробити внесок у підвищення енергетичної незалежності України. 
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Основними споживачами верстатів є Китай, Сполучені Штати, Німеччина 

та Японія. В цілому спостерігається падіння попиту на верстати серед країн. 

Так, у 2016 р. світовий попит на верстати упав на 11% порівняно з 2015 р. 

Головними виробниками верстатів у світі є Китай, Японія та Німеччина. 

Світове виробництво верстатів у 2015 р. порівняно з 2014 р. упало на 12%, 

досягнувши позначки 80189,6 млн. дол у 2015 р. Світовими імпортерами 

верстатів є Китай – 8600,0 млн. дол, США – 4506,0 млн. дол та Німеччина – 

2730,8 млн. дол на рік. Китай покриває імпортом близько 31% свого 

споживання, Сполучені Штати – 61%, Німеччина – 43%. 

Основними експортерами верстатів у світі є Німеччина та Японія. Ці країни 

експортували у 2015 р. близько 8792,0 млн. дол. та 8625,0 млн. дол. відповідно. 

Німеччина експортує 71% власного виробництва верстатів, Японія – 64%. 

Таким чином, пріоритетні рішення щодо розвитку машинобудівних 

підприємств включають питання, що пов’язані з такими сферами інноваційної 

діяльності як глобальне дослідження ринку та конкуренції; аналіз конкурентів-

новаторів та методів ведення конкурентної боротьби; визначення індикаторів 

інноваційної активності; планування витрат на інновації; гнучке координування 

інноваційної діяльності за допомогою виробничих, фінансових та 

інформаційних технологій; інтегрування підрозділів корпорації в єдину мережу 

управління інноваціями. 

Перед вітчизняними підприємствами постає завдання щодо необхідності 

активізації проведення досліджень глобальних процесів сучасної економіки, 

ринків та конкуренції на них, оскільки корпорації залишаються у світі дієвими 

стимуляторами розвитку світового господарства, визначаючи напрями і 

пріоритети розвитку глобальної економіки, виступаючи головними інвесторами 

та інформаторами світу про інноваційні процеси.  

Прийняття стратегічних рішень щодо розвитку обумовлюється багатьма 

чинниками, зокрема ростом конкуренції, використанням інноваційних 

технологій, гнучкістю ведення бізнесу, глобальним доступом до інформації, 

ринковою владою покупців, екологічними  проблеми, демографічними змінами, 
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злиттями компаній та формуванням нових бізнес-структур тощо. Дослідження 

ринку та конкуренції дозволить виявити вагомих конкурентних гравців та 

потребуватиме аналізу їх діяльності. 

Аналіз конкурентів-новаторів та методів ведення конкурентної боротьби 

дозволить оцінити ситуацію, визначити основний орієнтир діяльності 

корпорації та окреслить майбутню стратегію розвитку. При аналізі конкурентів 

доцільно користуватися індикаторами інноваційної активності. Під 

індикаторами інноваційної активності слід вважати технологічні активи 

корпорації, продані ліцензії, патенти та ноу-хау, витрати на наукові розробки та 

дослідження та купівлю ліцензій, ефективність інновацій, науковий персонал, 

витрати на навчання персоналу в сфері наукових розробок, рівень оплати труда 

цих працівників, поліспасті про інновацій у різних засобах інформації. 

Індикатори інноваційної активності безпосередньо залежать від витрат на 

інновації. Ефективність планування витрат на інновації проявляється в 

зростанні продуктивності праці в корпорації, збільшенні фондоозброєнності, 

зменшенні собівартості виробленої продукції, збільшенні обсягів виробництва 

та експортної активності корпорації, підвищенні рентабельності корпорації та 

інших фінансово-економічних показників. 

Гнучке координування інноваційної діяльності за допомогою нових 

організаційних форм впровадження виробничих, фінансових та інформаційних 

технологій дозволить нівелювати слабкі сторони та сприятиме підвищенню 

показників результативної діяльності корпорації. Інноваційна діяльність 

створює для корпорації додаткові складнощі, оскільки така діяльність підвищує 

рівень невизначеності витрат, строків, ефективності впровадження. 

Координування інноваційної діяльності відбувається через виникнення 

ризикованих ситуацій, збільшення кількості змін, необхідністю 

реструктуризації корпорації. 

Інтегрування підрозділів корпорації в єдину мережу управління 

інноваціями реалізуються через кластеризацію, використання аутсорсингу, 

трансферту технологій, участі та технопарках, технополісах, що дозволяє 
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підвищувати конкурентоспроможність. Використання принципів 

корпоративізму, кластерна взаємодіє між підприємствами корпорації в сфері 

розробки та впровадження інновацій сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності. Інтегрування сприяє поєднанню інтересів 

стейкхолдерів, узгодженості дій щодо стратегічного, виробничого, фінансового, 

маркетингового управління корпорацією, підвищує ефективність 

корпоративного управління. 

 

 

2.3. Аналіз прийняття стратегічних рішень в стратегіях розвитку  

машинобудівних підприємств Харківського регіону 

 

 

Результати проведеного аналізу стану та перспектив розвитку 

машинобудівних підприємств відповідають положенню, що прибутковість їх 

діяльності обумовлюється доцільністю стратегічних рішень, чітко визначеною 

метою, координованістю ресурсів за часом та засобом дій. Будемо виходити з 

того, що стратегія підприємства представляє модель дій, яка є результатом 

процесів прийняття рішень.  

На необхідність звернення до стратегії в умовах швидких й незв’язаних 

між собою змін зовнішнього середовища звертав увагу І. Ансофф [9]. За таких 

умов накопичені організаційні традиції та досвід не спрацьовують, тому за 

відсутністю стратегії, цілком імовірно, що різні частини організаційно-

виробничої системи будуть розвиватись не узгоджено, що призведе до 

дисбалансу та зниження ефективності. 

Відповідно напрямкам розвитку у підприємств існують альтернативні 

варіанти: залишити все без змін, обрати стратегію внутрішнього зростання, 

обрати стратегію вилучення вкладень, обрати стратегію зовнішнього зростання. 

Для дослідження особливостей стратегічних рішень, що приймаються на 

машинобудівних підприємствах було обрано 18 підприємств Харківського 
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регіону (Додаток А). Найбільш типовими для досліджуваних підприємств, як 

заявлено на їх корпоративних сайтах [27, 35, 37], виступають стратегії: 

зовнішнього зростання (42 % підприємств з досліджуваних), внутрішнього 

зростання (59%), вилучення вкладень (35%), «без змін» (6%). Критеріями 

успішної реалізації заявлених стратегій розвитку виступають: стійкість 

фінансово-економічного стану підприємства (47%); ефективність діяльності 

(47%); наявність інноваційного зростання та програм розвитку персоналу 

(23%); наявність конкурентних переваг та розширення ринку збуту (42%); 

соціальна відповідальність (47%). 

Стійкість фінансово-економічного стану є головною умовою ефективного 

функціонування підприємства в ринковому середовищі і передумовою для 

успішної реалізації стратегічних змін [27, 28]. Для кожного підприємства існує: 

внутрішня, фінансова та загальна стійкість; абсолютний, нормальний, 

нестійкий або кризовий стан [108]; «успадкована», техніко-економічна 

стійкість [69]. Аналіз фінансово-економічної стійкості дає можливість оцінити 

готовність підприємства до погашення своїх боргів в короткостроковому 

періоді, його фінансову незалежність, відповідність стану активів і пасивів 

підприємства [104, 121]. Основними ознаками стійкості фінансово-

економічного стану підприємства є незалежність, платоспроможність, 

ліквідність, фінансова стабільність.  

Ефективність діяльності відображає економічні цілі підприємства, пов’язані 

із забезпеченням і максимізацією прибутку. Її визначають як «відношення 

«виходів» до факторів, що вводяться» [9, с. 43], «ступінь реалізації цілей 

організації при мінімальних, але необхідних витратах» [82, с. 111]. На практиці 

використовується ряд показників ефективності: продуктивність, ефективність, 

норма прибутку, використання ресурсів, плинність кадрів, кількість невиходів на 

роботу, якість, моральний стан і задоволеність працівників. Як відносна величина, 

ефективність передбачає порівняння результату із витратами на його досягнення. 

Тому критерію ефективності діяльності відповідають показники використання 

фінансових, виробничих, трудових ресурсів через їх оборотність, а саме 
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фондовіддача та виробіток на одного працівника. Відносними характеристиками 

ефективності діяльності підприємства є показники рентабельності. Вони 

характеризують дохідність підприємства з різних позицій і групуються згідно з 

інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну. Серед 

показників рентабельності відібрано: рентабельність активів, рентабельність 

власного капіталу, рентабельність реалізованої продукції, рентабельність 

виробничих активів підприємства. 

Ефективність діяльності – це багатоаспектне поняття. Американський 

економіст Й. Шумпетер [179] ввів поняття статичної та динамічної 

ефективності. Статична ефективність – це ефективність функціонування 

підприємства у зовнішньому середовищі без додаткового зростання. Вона 

характеризує поточний стан підприємства, тобто вирішення завдань тактики. 

Від статичної ефективності залежить конкурентоспроможність підприємства в 

короткостроковому періоді. Динамічна ефективність – ефективність розвитку 

підприємства, яка, власне, забезпечує його конкурентоспроможність в 

довгостроковому періоді. Це є основні положення, яких слід дотримуватись при 

аналізі ефективності діяльності підприємства в цілому, зокрема, при аналізі 

процесів змін підприємства. Тому окремо виділено показники за критеріями 

зростання та інноваційного розвитку.  

В концепції управління змінами І. Адизеса ключовими критеріями є 

короткострокова та довгострокова ефективність та продуктивність організації 

[3]. Короткострокова ефективність та продуктивність спрямовані на 

задоволення поточних потреб існуючих клієнтів. При цьому індикаторами є 

зростання прибутку та зниження витрат. Довгострокова ефективність означає, 

що поточний стан буде задовольняти майбутні потреби клієнтів. Умовою 

забезпечення довгострокової ефективності є досягнення продуктивності за 

рахунок узгодження особистісних інтересів із спільними (інтеграція). 

Процеси зростання відображуються у зростанні: обсягів продажу продукції, 

частки ринку, асортименту продукції, що виробляється, чисельності персоналу. 

Зростати означає «збільшуватися в розмірах або кількості» [9, с. 62]. Даному 
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критерію відповідають показники темпів зростання: обсягів реалізованої 

продукції (в діючих цінах), активів підприємства, питомої ваги виробничих 

активів підприємства, чистого прибутку, середньооблікової чисельності 

працівників, коефіцієнта оновлення персоналу. Дані показники доповнюють 

оцінку ринкової вартості підприємства й відображають характер процесів змін, їх 

спрямованість на скорочення або нарощування потенціалу підприємства. 

Інноваційний розвиток спирається на попередній досвід підприємства, 

додаючи до нього «щось» (і за рахунок цього додавання), що спрямовує процес 

дієвого розвитку (нагромадження) досвіду в майбутнє. Традиційно «інновації» 

асоціюються з результатами науково-технічної сфери. Однак, насправді це 

лише найбільш ситуаційно-акцентована «інноваційна область». Практично 

ідентичну «інноваційній» методологічну топологію має ще ряд діяльних 

процесів. Зокрема, індивідуальне світоглядне становлення (при цьому, 

щоправда, «інноваційний розвиток» носить внутрішній особистісний характер) 

– поетапне «розширення свідомості», що залежить від імпульсів осмислення, 

від одержання нового життєвого досвіду, нової інформації.  

Інноваційному процесу, акцентованому на творчих і «механічних» 

людських проявах, властиві такі складові: база наявних знань і досвіду (не 

залежно від того, чи йде мова про окрему особистість, колектив або 

співтовариство); здатності суб’єктів реалізації цього досвіду (людина, колектив, 

підприємство та ін.), що традиційно визначаються професіоналізмом (уміння 

ефективно користуватися досвідом і знаннями на практиці, прагнення до 

вдосконалення цього вміння) та креативністю (схильність, готовність, 

прагнення до змін); ідеї (згадане раніше «щось»), що несуть новизну й 

опираються на багаж наявного досвіду; набір інструментів «матеріалізації» 

інноваційної ідеї – створення прототипу; зовнішнє середовище як джерело 

знань і досвіду; інфраструктура зовнішнього середовища потенційно 

сприйнятлива, здатна прийняти й реалізувати інновацію; кінцевий ефект 

реалізації й експлуатації інновації, зокрема, що обумовив збільшення 

споконвічного досвіду та знань.  
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Процес інноваційного розвитку може відбутися тільки при успішній 

реалізації всіх перерахованих складових, ключовою умовою чого є одержання 

кінцевого ефекту. За означеними позиціями об’єктами стратегічних рішень 

щодо інноваційного розвитку виступають створення нових продуктів та 

технологій, пошук можливостей і отримання досвіду, розробка та застосування 

нових управлінських підходів. За інноваційний розвиток відповідають 

показники: валові інвестиції в основний капітал, питома вага інвестицій на 

капітальне будівництво, витрати на технологічні інновації та програмне 

забезпечення, витрати на інформатизацію, коефіцієнт підготовки до нових 

професій, коефіцієнт підвищення кваліфікації. Наявність конкурентних переваг 

простежується в усіх попередніх критеріях та наявності компетенцій, знань та 

досвіду підприємства.  

Таким чином, можна виділити такі характеристики найбільш типових 

стратегій, що реалізуються машинобудівними підприємствами (табл. 2.11) та їх 

характеристики. 

Таблиця 2.11 

Характеристики типових стратегічних рішень, що реалізуються 

підприємствами  в стратегіях розвитку 
Стратегії  

Харак- 
теристики 

Зовнішнього 
зростання 

Внутрішнього 
зростання Без змін Вилучення 

вкладень 
Стан 
підприємства 

Зростання та 
розвиток 

Зростання та 
розвиток Стабільність Кризовий або 

передкризовий 

Головна мета 
Системне 
покращення всіх 
напрямків 
діяльності  

Покращення 
діяльності  Виживання 

Уникнення 
кризи та 
оздоровлення 

Масштабність, 
направленість 
змін 

Проактивні зміни 
всіх елементів 
системи 

Підтримка 
проактивних змін 
за рахунок 
ключових 
елементів системи  

Реактивні, 
точкові 
окремих 
елементів 
системи  

Оперативні,  
організаційно-
виробничої 
системи 

Способи 
реалізації 

Реорганізація, 
переорієнтація, 
стратегічне 
партнерство 

Ревітазізація, 
реконструкція, 
реінжиніринг, 
модернізація   

Реконструкція,
реінжиніринг 

Реструктуриза-
ція, санація  

Критерії 
реалізації 
головної мети 

Динамічне 
зростання 
ефективності, 
інноваційна 
активність  

Статична 
ефективність, 
зростання в 
короткостроковом
у періоді 

Стійкість 
фінансово-
економічного 
стану 

Покращення 
фінансово-
економічних 
показників 
діяльності 
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Для виявлення специфіки та особливостей стратегічних рішень, що 

приймаються на машинобудівних підприємствах необхідно виділити та 

дослідити стан об’єктів, що розглядалися в прийнятті стратегічних рішень 

(табл. 2.12). Для проведення аналізу використовувалися дані з діяльності 18 

машинобудівних підприємств Харківського регіону (Додаток Б).  

Таблиця 2.12 

Характеристики стратегічних рішень на підприємствах 
Об’єкти 

прийняття 
стратегічних 

рішень  

Застосовування стратегічного інструментарію (частка 
підприємств у загальній кількості досліджуваних), % 

Стратегічні цілі Зовнішнього зростання (42 %), внутрішнього зростання (59%), 
вилучення вкладень (35%), «без змін» (6%)  

Організаційні 
способи 
реалізації 

Реорганізація (24%), реструктуризація (58%), модернізація (53%), 
реконструкція (29%), переорієнтація (11%), перепроектування (23%), 
стратегічне партнерство (47%), об’єднання та створення спільних 
підприємств (24%) 

Дотримання 
критеріїв 
реалізації 

Стійкість фінансово-економічного стану підприємства (47%), 
прибутковість діяльності (47%), зростання та інноваційний розвиток 
за рахунок виробництва інноваційних продуктів та технологічних 
розробок (23%), наявність програми розвитку персоналу (47%), 
соціальна відповідальність (47%) 

Методи 
реалізації 

Аутсорсинг (81%), стратегічний аналіз, облік, контролінг (100%), 
бенчмаркінг (29%), рефреймінг (0%), коучінг (17%), методи оцінки 
ризиків (50%), фінансово-економічний моніторинг активів (100%), 
структурні зміни активів(58%); розробка та використання 
стратегічних карт (6%) 

Інформаційно-
аналітична 
підтримка 

Створення SAP (81%); використання IT-технологій та хмарних 
сервісів, нових програмних продуктів (47%); використання 
автоматизованих системи планування, обліку та аналізу бізнес-
процесів ERP (47%); створення та використання консолідованих баз 
даних (81%); діджиталізація бізнес-процесів (47%), створення он-
лайн платформ (29%)  

 

Якість управління та прийняття стратегічних рішень пов’язані з 

наявністю повної, актуальної та достовірної інформації про діяльність об’єкта 

управління, ринок, попит на товари, уподобання споживачів, ринкові ціни, дії 

конкурентів та всіх зацікавлених учасників щодо прийняття стратегічних 

рішень. Значні обсяги інформації, нагальна потреба оперативних розрахунків, 

пошуку та надання відповідної інформації для прийняття рішень зумовлюють 

необхідність використання засобів обчислювальної техніки та інформаційних 



126 
 

 

технологій.  Тому основним напрямом удосконалення процесів прийняття 

стратегічних рішень є створення інформаційних систем їх підтримки, які 

базуються на сучасних апаратно-програмних засобах, інформаційних 

технологіях, розподіленому обробленні даних у мережах, використанні 

економічно-математичних методів. 

Однією з концепцій побудови корпоративних інформаційних систем 

(табл. 2.12) виступає концепція Enterprise Resource Planning (ERP) - означає 

управління всіма ресурсами корпоративного підприємства. Така система 

(Enterprise Resource Planning включає) [21]: управління послідовністю поставок 

– Supply Chain Management (SCM); удосконалення планування та складання 

розкладу (календарне планування) – Advanced Planning and Scheduling (APS); 

модуль автоматизації продажу, який відповідає за конфігурацію системи – 

Stand Alone Configuration Engine (SACE); остаточне планування ресурсів - Finite 

Resource Planning (FRP); інтелект бізнесу, OLAP- технології – Business 

Intelligence (BI), модуль електронної комерції - Electronic Commerce(EC); 

управління даними про продукцію – Product Data Management (PDM). 

Метою підходу з управління розширеним виробничим процесом (SCM) є 

управління повним циклом випуску продукції – від проектування до 

гарантійного та сервісного обслуговування після продажу.  

Крім зазначеного, значний інтерес представляє програмний продукт R/3, 

що робить ERP однією з найпоширеніших програм (понад 12 тис. інсталяцій в 

світі). Цей програмний продукт автоматизує весь спектр виробничих, 

економічних, маркетингових і фінансових функцій. 

На сьогоднішній час актуальними програмними продуктами, що 

використовуються в прийнятті стратегічних рішень є програми бізнес-

планування, фінансово-аналітичні, бухгалтерські та для автоматизації 

менеджменту (табл. 2.13). Кардинальні зміни відбулися у значному розширенні 

інформаційного простору щодо клієнтської бази. Вміння використовувати 

інформацію з соціальних мереж відкриває значні можливості для розвитку 

комунікацій.  
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Таблиця 2.13 

Програмні продукти, що використовуються для удосконалення 

процесу прийняття стратегічних рішень на промислових підприємствах 
Назва програмного 

продукту 
Призначення та основні характеристики 

Програма Project 
Expert 

Призначена для створення фінансової моделі нового або існуючого 
підприємства незалежно від його галузевої приналежності та 
масштабів. 
Характеристики: тривалість проекту до 30 років, максимальна 
кількість стадій – 400, номенклатура продуктів (послуг) – 100 од. в 
одному проекті з можливістю розширення номенклатури до 400 
найменувань. 

Програма DeloPro Призначена для автоматизації операцій з: обліку закупівлі товарів 
та історії сплати по них; обліку продажу товарів, відвантаження та 
повернення; формування комерційних пропозицій, рахунків, актів, 
документів з відвантаження та податкових; передання та 
приймання товарів на консигнацію; 
формування статистичної звітності про рух товарів, грошей і 
документів.  

ОФІС 2000 Призначена для автоматизації офісної діяльності, фінансового та 
управлінського обліку, діловодства, менеджменту та аналізу 
господарської діяльності. Може бути використана в обґрунтуванні 
стратегічного рішення та контролі над його реалізацією.  

Програма 
Менеджмент і 
маркетинг (CRM) 

Призначена для керування взаємовідносинами з клієнтами. 
Автоматизує систему продажу товарів та надання різного роду 
послуг, сервісного обслуговування клієнтів. Може бути 
використана при прийнятті стратегічних рішень службами від 
департаменту продажу і маркетингу до відділів обслуговування 
клієнтів і сервісних центрів.  

Програма ФРАНТ Є аналітичним інструментом фінансово-господарської діяльності за 
показниками звітності підприємства. Виконує оцінювання 
потенціалу, порівняння партнерів та ґрунтується на даних 
зовнішньої звітності.  

 

Результати аналізу процесів розвитку досліджуваних підприємств 

визначено їх найбільш пріоритетні цілі: переорієнтація бізнес-процесів на 

потреби клієнтів; освоєння нових ринків збуту; мотивація на розвиток 

професіональних знань; розробка та впровадження продуктових, 

технологічних, ринкових та управлінських інновацій; формування нових 

моделей бізнесу, які ґрунтуються на довгостроковому партнерстві. Для 

реалізації зазначених стратегічних намірів підприємства використовують 

широкий арсенал інструментів.  
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Так, ПАТ «ХАРП», що є виробником підшипників та входить до складу 

індустріальної групи «У.П.Е.К.» нарощує свій інноваційний потенціал та 

реалізує процеси стабільного внутрішнього зростання за останні 10 років. Після 

того, як підприємство увійшло до складу корпорації, інновації стають 

невід’ємною складовою його діяльності, що супроводжується постійним 

розширенням асортименту та номенклатури підшипників, укладанням 

договорів на поставку підшипників та окремих вузлів для підприємств – 

світових лідерів верстатобудування, підприємств – виробників автомобілів як 

на території України, так і Європи. 

ТОВ «ЛКМЗ» також є однієї з основних виробничих ділянок 

індустріальної групи «У.П.Е.К.». Виготовляючи техніку для сільського та 

лісного господарства, підприємство орієнтовано на постійний розвиток, 

особливо в умовах коли сільське господарство представляє собою найбільш 

перспективну галузь розвитку економіки України у найближчій перспективі. 

Інноваційні продукти стосуються розширення парку техніки, а також 

удосконалення окремих вузлів, двигунів, блоків управління тощо. 

ПАТ «Турбоатом» є унікальним підприємством з проектування та 

виробництва турбін, що замикає на собі увесь виробничих цикл від проектно-

конструкторських робіт до монтажу та налаштування турбін та окремих вузлів. 

В цьому його основна конкурентна перевага та стратегічне значення для 

економіки України в цілому. Таким чином, позамовне виробництво робить 

кожний виріб унікальним, а процеси його виробництва завжди зазнають 

оновлення та розвитку, основна мета якого полягає у скороченні витрат на 

виробництво та збут продукції. 

Слід зазначити, якщо ж підприємство орієнтується на створення стійких 

конкурентних переваг та стратегічний розвиток, його інноваційна діяльність 

ґрунтується на проведенні науково-дослідних розробок. Такі розробки можуть 

проводитися як відокремленими структурними підрозділами (науково-

дослідними центрами, конструкторськими бюро), так і з залученням зовнішніх 

експертів (проектних інститутів тощо), які мають потужний інтелектуальний 
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капітал для підтримки інноваційних ідей у галузі машинобудування та 

доведення їх до рівня реальних інноваційних рішень, технологій та продуктів із 

виведенням їх на ринок. 

Проведений аналіз показав, що з можливих напрямів інноваційного 

розвитку (внутрішні та зовнішні НДКР, придбання машин та технологій), 

жодне з досліджуваних підприємств не використовує усі одночасно. З 

досліджуваних підприємств ПАТ «ХАРП» є єдиним підприємством, що купує 

та впроваджує у свою роботу новітні інноваційні технології. До підприємств, 

які використовують інструменарій інноваційного розвитку, належать 

ПАТ «Південкабель», ПАТ «ХТЗ», ПАТ «Південкабель» та ТОВ «ЛКМЗ». 

З інноваційним розвитком підприємства та створення конкурентних 

переваг тісно пов'язаний рівень розвитку персоналу. Впроваджуючи нові 

технології та інноваційні машини і обладнання підприємство як мінімум 

повинні забезпечувати відповідність кваліфікації працівників новим умовах 

роботи. До того практика сучасного господарювання демонструє 

випереджальне значення організаційних знань та знань персоналу для 

формування стратегічного потенціалу підприємства. Що стосується напрямів 

розвитку персоналу та заходів, які вони застосовують, то серед досліджуваних 

підприємств можна виділити наступні (табл. 2.14).  

Розробка програм навчання, соціальних програм, планів підготовки та 

перепідготовки кадрів є заходом розвитку персоналу, що використовується 

переважною більшістю досліджуваних підприємств. Зазначений інструмент є 

класичних для них, оскільки використовувався з часів заснування такого 

підприємства. Для них також характерне використання класичних методик 

атестації персоналу, яка проводиться 1 раз на кілька років та передбачає 

заповнення анкети встановленої форми. З найбільш актуальних методів 

розвитку персоналу визначено: розроблення та впровадження ефективних 

програм стимулювання та заохочення праці (з використанням матеріального та 

нематеріального стимулювання) – 26,7% підприємств, формування кадрового 

резерву для ключових посад з метою недопущення прогалин в управлінні 
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ключовими для підприємства бізнес-процесами – 6,7% підприємств, а також 

співпраця із вищими навчальними закладами з метою самостійної та частково 

самостійної підготовки фахівців необхідної кваліфікації та скорочення часу на 

пошук, відбір, наймання та адаптацію нового персоналу – 46,7% з 

досліджуваних підприємств. 

Таблиця 2.14 

Заходи з реалізації стратегічних рішень щодо розвитку персоналу  

машинобудівних підприємств 

Заходи 
Частка підприємств з  
досліджуваних, що 

використовують захід у 
своїй діяльності,% 

Розробка та впровадження методик з оцінювання якості та 
атестації персоналу  

53,3% 

Застосування нових принципів в управлінні персоналом 
(hoshin kanri, lean-management й т.ін) 

6,7% 

Розробка програм стимулювання та заохочення працівників 
(через надання додаткових бонусів та премій) 

26,7% 

Реалізація програм «Кадровий резерв», що дозволяє швидко 
знайти працівника відповідної кваліфікації 

93,3% 

Розробка та реалізація програм з он-лайн навчання 
персоналу, інноваційних освітніх програм 

6,7% 

Розробка програм та планів підвищення кваліфікації, 
підготовки та перепідготовки кадрів 

73,3% 

Розробка та реалізація соціальних програм для персоналу 73,3% 
Співпраця з вищими навчальними закладами з метою 
формування у майбутніх фахівців необхідних підприємству 
знань та компетентностей 

46,7% 

 

Поряд із фінансовими, виробничими, інноваційними, кадровими 

питаннями, що вирішуються при прийнятті стратегічних рішень вирішуються, 

що стосуються системи маркетингу. Саме вона формує умови для реалізації 

стратегічних цілей. Оцінити маркетингову активність підприємства за даними 

його офіційної статистичної звітності представляється доволі складним 

завданням. Однак, певні дані можна отримати шляхом аналізу засобів масової 

інформації на предмет згадувань та посилань на діяльність підприємства, а 

також враховуючи корпоративний (офіційний) сайт підприємства.  

Аналіз маркетингової активності машинобудівних підприємств виявив 
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такі типові управлінські рішення, що приймалися для просування бренду та 

продукції: 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%); формування та регулярне оновлення 

фотогалереї на офіційному сайті, що відображає усі види активності 

підприємства (26,7%); організація та проведення корпоративних свят, 

церемонії, заснування премій та конкурсів (46,7%); організація та проведення 

тематичних прес-конференцій (13,3%); проведення публічних виступів топ-

менеджерів підприємства (13,3%); участь у ярмарках, конференціях та 

виставках (100%); підготовка та розміщення  прес-релізів для продукції 

(66,7%); підготовка та регулярне видання власних друкованих ЗМІ (46,7%); 

підготовка та регулярне видання власних електронних ЗМІ (66,7%). Такі 

показники свідчать, що машинобудівними підприємствами використовується 

достатньо широкий арсенал маркетингових інструментів для просування 

власної продукції на ринку. При цьому слід зазначити, що 93,3% підприємств в 

повному обсязі або частково використовують стратегію ребрендінгу, що 

проявляється у зміні бренду, логотипу, маркування тощо; 46,7% підприємств 

проводять активну рекламну кампанію користуючись послугами 

спеціалізованих рекламних агенцій та періодичних видань. 

Варто відмітити наявність офіційних корпоративних сайтів у всіх 

досліджуваних підприємств, однак привабливість, наповненість та 

інформативність таких сайтів є дуже різною. Так, лише 26,7% підприємств 

властива наявність привабливого сайту, який містить прес-релізи, новини, 

фотогалерею, презентації та відео уроки тощо. Лише 13,3% підприємств були 

відмічені як такі, що проводять тематичні прес-конференції та організовують 

публічні виступи топ-менеджменту. Такий захід є вкрай ефективним для 

підвищення довіри до підприємства не лише з боку партнерів, а й суспільства в 

цілому. 
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Ще однією умовою формування та ефективної реалізації стратегічних 

рішень щодо розвитку є організаційне забезпечення – форми, засоби та заходи. 

У таблиці 2.15 представлено типові для досліджуваних машинобудівних 

підприємств організаційні форми та заходи стратегічного розвитку.  

Таблиця 2.15 

Організаційні форми та заходи з реалізації стратегічних рішень на 

машинобудівних підприємствах  

Організаційні заходи з реалізації стратегічних рішень  
Частка підприємств з  

досліджуваних 
Кооперація зі світовими високотехнологічними 
компаніями  

26,7% 

Відкриття філій та представництв, в тому числі угоди на 
ексклюзивну дистрибуцію  

 20% 

Створення в корпоративних структурах науково-дослідних 
лабораторій з метою відокремлення науково-дослідних та  
проектних робіт 

33% 

Створення спільних підприємств  7% 
Використання аутсорсингу як інструменту просування на 
новому ринку  та підтримки конкурентної переваги 

67% 

Залучення досвіду зовнішніх незалежних інжинірингових 
та проектних компаній до створення інновацій 

40% 

Членство в асоціаціях як інструмент пошуку нових 
партнерів та просування власної торгівельної марки 

27% 

Наявність внутрішніх підрозділів, що координують 
інноваційну діяльність 

40% 

 

Так, прикладами кооперації зі світовими високотехнологічними 

компаніями виступили: ПАТ «ХТЗ» спільно з Agro-Factory, польським 

виробником сільгосптехніки планують поставляти сільгоспмашини до країн 

Африки; ІГ «У.П.Е.К.» (ПАТ «ХАРП») виготовляє компоненти для продукції 

компанії SKF; ІГ «У.П.Е.К.» (ТОВ «ЛКМЗ») підписала Меморандум про 

співробітництво із Польською компанією FON-SKB; ІГ «У.П.Е.К.» 

(ТОВ «ЛКМЗ») та компанія Larrington Trailers (Великобританія) об'єднали 

зусилля для виробництва  причіпної сільгосптехніки із самоскидним кузовом 

Harvester; ПАТ «Південкабель» співпрацює з авторитетними фірмами «Деа 

Тек»(Італія), «МАГ»(Австрія). Щодо відкриття філій та представництв, слід 

назвати компанії  «Providence Group»,  що є ексклюзивним представником 
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ПАТ «ФЕД» у Канаді; FED China Technology Center Co, Ltd. (Китайський 

Технологічний Центр «ФЕД») створено з метою виведення новітньої продукції 

авіапромисловості на ринок Китаю; ПАТ «Завод ім. Фрунзе» відкрило 

представництво у ОАЕ; ТОВ «ЛКМЗ» відкриває представництво у Європі. 

Питання, що вирішуються в прийнятті реалізації відповідних стратегічних 

рішень стосуються інструментальних цілей (організаційних заходів, строків 

реалізації завдань, визначення слабких місць та ризиків щодо реалізації цілей) й 

планування фінансово-економічних показників, стану економічного потенціал 

та його достатності для досягнення поставлених цілей. 

Аналіз економічних реалій українських підприємств дозволяє 

констатувати факт їх переорієнтації на нових клієнтів та нові ринки, що 

представляється ключовою сферою прийняття стратегічних рішень: пошуку 

нових ринків збуту, активізації інноваційної діяльності, із стратегічного 

партнерства,  виходу на нові ринки та імпортозаміщення(табл. 2.16).  

Вихід на нові ринки можливо здійснити використавши одну або одразу 

кілька із таких стратегій, як: непрямий експорт (що передбачає роботу за 

давальницькими схемами); відкриття філій та представництв; придбання 

готового виробництва; кооперація із лідерами галузі. У свою чергу, напрям 

імпортозаміщення передбачає такі стратегії, як: переорієнтація на нову 

продукції з метою задоволення внутрішнього попиту; підвищення якості 

наявного продукту (в тому числі реалізація проектів під ключ) з метою 

витіснення конкурентів (імпортованої продукції). 

В цілому, розглядаючи стратегічні рішення в інноваційній та 

технологічній сферах діяльності досліджуваних машинобудівних підприємств, 

для визначення їх особливостей, аналіз необхідно доповнити конкретними 

прикладами. Так, у таблиці 2.17 наведено факти найбільш значимих подій, що 

відбулися у зв’язку реалізації прийнятих стратегічних рішень на досліджуваних 

машинобудівних підприємствах за останні 5 років. 
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Таблиця 2.16 
Зміст стратегічних рішень за функціональними сферами діяльності досліджуваних підприємств  

Стратегічні 
орієнтири 

зовнішнього 
зростання 

Стратегії інтеграції  Прийняття стратегічних рішень за функціональними сферами діяльності 

Інноваційно-технологічна Управління персоналом та 
його розвитком Маркетингова та комунікаційна  

Вихід на нові 
ринки 

(Європи, Азії, 
Америки) 

Стратегія непрямого 
експорту (через 
виробництво за 
давальницькими схемами) 

Впровадження технологічних 
рішень, спрямованих на 
економію ресурсів, зниження 
відсотку браку 

зменшення плинності кадрів; 
підвищення продуктивності 
праці персоналу 

правила пошуку партнерів; 
вимоги потенційних партнерів до 
виробничих потужностей та організації 
співпраці; 
стандарти цільового ринку; 

Відкриття філій та 
представництв (в тому 
числі угоди на 
дистрибуцію) 

Розробка та впровадження на 
постійній основі інноваційних 
рішень, що є новими для 
ринку; 
оптимізація та автоматизація 
ключових бізнес-процесів 
підприємства 

формування корпоративної 
культури нового типу; 
зміна топ-менеджерів на 
досвідчених у реалізації таких 
проектів; 
розвиток компетентностей 
персоналу та менеджменту з 
метою підвищення їх 
наукового потенціалу; 
посилення ролі 
маркетингових підрозділів; 

конкуренти та сила їх впливу; 
стандарти ведення бізнесу (правила 
пошуку клієнтів, інвесторів та 
партнерів); 
технологічні вимоги до продукту 
(порядок проведення сертифікації); 
культурні особливості потенційних 
клієнтів; 
питання захисту торгівельної марки, 
ризики пов’язані із конфліктом 
інтересів партнерів; 

Придбання готового 
виробництва 

Кооперація зі світовими 
високотехнологічними 
компаніями 

Фокусування на одному або 
кількох інноваційних 
продуктах 

Імпорто-
заміщення 
(заміщення 
продукції 

переважно з 
Європи та 

Росії) 

Переорієнтація на нову 
продукцію та нове 
виробництво 

Розширення лінійки 
продуктів, придбання нових 
технологічних процесів 

перекваліфікація персоналу; 
перепідготовка або зміна 
менеджерів 

особливості продукту та ринку, 
конкуренти та їх вплив; 
шляхи просування продукту на ринку; 

Організація бізнесу за 
моделлю «під ключ» 

Впровадження інноваційних 
рішень, спрямованих на 
покращення споживчих та 
технологічних параметрів 
продукту, економію ресурсів; 
впровадження повного циклу 
від виробництва продукту до 
його обслуговування 

розвиток компетентностей 
персоналу та менеджменту з 
метою підвищення їх 
лояльності та продуктивності; 
розвиток знань з маркетингу 
та просування продукту 

характеристики продуктів-аналогів; 
вимоги до продукту та вподобання 
клієнтів;  
вимоги клієнтів до таких проектів; 
правила пошуку партнерів та співпраці 
із ними (як вітчизняних, так і 
закордонних). 
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Таблиця 2.17 

Аналіз реалізованих стратегічних рішень в інноваційній та технологій діяльності досліджуваних підприємств 

Сфера діяльності Приклади реалізації стратегічних рішень  

Технологічне 
переозброєння 

Технічне переозброєння на підприємствах Індустріальної групи «У.П.Е.К.»: 
ПАТ «Харверст» - встановлено парк нового обладнання з ЧПУ (з Німеччини): токарно-фрезерні центри фірм 

CHIRON та MONFORTS, шліфувальне обладнання фірми BLOHM. 
ПАТ «ХАРП» -  впровадження нового методу отримання профілю на кільцях: холодна розкатка замість токарної 

операції. 
ПАТ «Південкабель» - створення цеху для виробництва кабелю надвисокої напруги. 
ПАТ «Турбоатом» - замкнений цикл виробництва турбін: від проектно-конструкторських та науково-

дослідницьких робіт до виготовлення, збірки, випробування та відвантаження. 
ПАТ «Червоний Жовтень» - можливість виготовляти нестандартне обладнання 

Інноваційні 
продукти 

ПАТ «ХАРП» щорічно освоює близько 30 видів нових підшипників, зокрема підшипник CRU-Дуплекс для 
залізничних вагонів вантажопід'ємністю 23,5 т/с, (подовжений гарантійний міжремонтний пробіг 800тис.  км. або 8 
років гарантії). 

ТОВ «Росс» - нове сімейство промислових сигналізаторів. 
ПАТ «ХТЗ ім.. Орджонікідзе» - постійне оновлення та модернізація тракторів (наприклад, застосування нової 

торсіонно – балансирної підвіски дозволило підвищити надійність і довговічність ходових систем гусеничних 
тракторів). 

ПАТ «Червоний Жовтень» - створення науково-дослідницької лабораторії "Plinfa" для дослідження властивостей 
матеріалів. 

ТОВ «ХЗ ПТУ» розпочав виробництво нової кранової кабіни 
Впровадження ефек-
тивних технологіч-
них платформ 
управління 

Підприємства та функціональні підрозділи ІГ «УПЕК» об’єднані комплексною системою автоматизації, яка 
дозволяє скорочувати термін розробки нових продуктів та виведення їх на ринок за рахунок створення можливостей 
одночасного проведення проектних, конструкторських та випробувальних робіт. 
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Таким чином, типовими стратегічними рішеннями для вітчизняних 

машинобудівних підприємств є: переорієнтація бізнес-процесів на потреби 

клієнтів; освоєння нових ринків збуту; мотивація на розвиток професіональних 

знань; розробка та впровадження продуктових, технологічних, ринкових та 

управлінських інновацій; формування нових моделей бізнесу, які ґрунтуються 

на довгостроковому партнерстві. Для реалізації зазначених стратегічних рішень 

підприємства використовують широкий арсенал інструментів.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Формування методичного забезпечення аналізу прийняття стратегічних 

рішень на машинобудівних підприємствах базується на процедурах: 

логічного представлення предметної області дослідження та її 

структуризації через визначення основних понять, що складають «стратегічне 

рішення», «суб’єкти прийняття стратегічного рішення (ОПР)», «цілі розвитку», 

«процеси прийняття стратегічних рішень» , «стратегії розвитку» як «модель 

реалізації рішення», «результат реалізації рішення», «інституціональні 

обмеження та діючий інститут (організація) прийняття стратегічного рішення 

на підприємстві»; 

збору, обробки, упорядкування даних щодо умов та особливостей 

прийняття стратегічних рішень на машинобудівних підприємствах, найбільш 

задіяного інструментарію організації прийняття та реалізації стратегічних рішень 

машинобудівними підприємствами та стратегій їх розвитку; 

вибору методів розрахунку та формування системи показників для 

проведення аналізу, інтерпретації отриманих результатів. 

2. Аналіз стану та перспектив розвитку підприємств машинобудівної 

галузі здійснювався у контексті врахування інноваційних чинників та тенденцій їх 

змін у світовій та вітчизняній машинобудівної галузі. Найбільш значними 
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проблемами для розвитку машинобудівних підприємств, що потребують  

прийняття стратегічних рішень виступають: кластерна кооперація між 

виробництвом та науково-дослідною сферою; інфраструктура інституційного 

середовища - розроблення законодавства щодо створення умов, гарантій та 

стимулів розвитку підприємництва; залучення зовнішніх інвестицій для 

підтримки малого та середнього бізнесу, конкурентоспроможних підприємств, 

інноваційної діяльності; підготовка професійних кадрів, підвищення кваліфікації 

персоналу машинобудівних підприємств; якість університетської освіти та шкіл 

професійного менеджменту; інформатизація та комп'ютеризація виробництва, 

забезпеченість IT-кадрами, технологіями та засобами обчислювальної техніки; 

мінімізація термінів виведення виробів на ринки та заміна поколінь техніки. Тому 

пріоритетні рішення щодо розвитку машинобудівних підприємств включають 

питання, що пов’язані з такими сферами як глобальне дослідження ринку та 

конкуренції; аналіз конкурентів-новаторів та методів ведення конкурентної 

боротьби; планування витрат на інновації; гнучке координування інноваційної 

діяльності за допомогою виробничих, фінансових та інформаційних технологій; 

інтегрування підрозділів корпорації в єдину мережу управління інноваціями. 

3. За результатами аналізу умов інноваційного розвитку 18 

машинобудівних підприємств Харківського регіону визначено, що типовими 

стратегіями є: зовнішнього зростання (42 % підприємств з досліджуваних), 

внутрішнього зростання (59%), вилучення вкладень (35%), «без змін» (6%). 

Критеріями успішної реалізації заявлених стратегій розвитку виступають: 

стійкість фінансово-економічного стану підприємства (47%); ефективність 

діяльності (47%); наявність інноваційного зростання та програм розвитку 

персоналу (23%); наявність конкурентних переваг та розширення ринку збуту 

(42%); соціальна відповідальність (47%). 

4. Для отримання більш повного та достовірного висновку щодо 

особливостей стратегічних рішень проведено детальне обстеження 

інструментарію, що  стосується вирішення питань з ціле визначення, розробки 

та реалізації стратегій (корпоративного та функціонального рівнів). Доведено, 
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що підприємства визначають свої стратегічні цілі зростання та розвитку у таких 

сферах діяльності: положення підприємства на ринку; рівень продуктивності 

праці; наявність виробничих ресурсів; ступінь стабільності; система 

управління; професіоналізм персоналу; соціальна відповідальність; інноваційна 

діяльність. За таким положенням стратегічними цілями машинобудівних 

підприємств є: ступінь стабільності та прибутковості; наявність матеріально-

технічних ресурсів та рівень продуктивності праці; положення на ринку, частка 

ринку, задоволення потреб покупців, професіоналізм персоналу; інноваційна 

діяльність, наукові дослідження та розробки, якість продукції та послуг, 

диверсифікація; соціальна відповідальність, добробут робітників, приріст 

капіталу акціонерів, система управління. 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%). 

5. Аналіз прийняття стратегічних рішень  в інвестиційно-інноваційній, 

техніко-технологічній, маркетинговій та управління персоналом сферах 

діяльності 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 

ребрендінгу (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%); та 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%); тощо. 

6. Якість управління та обґрунтованість стратегічних рішень пов’язані з 

наявністю повної, актуальної та достовірної інформації про діяльність об’єкта 
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управління, ринок, попит на товари, уподобання споживачів, ринкові ціни, дії 

конкурентів та всіх зацікавлених учасників щодо прийняття стратегічних 

рішень. Значні обсяги інформації, нагальна потреба оперативних розрахунків, 

пошуку та надання відповідної інформації для прийняття рішень зумовлюють 

необхідність використання засобів обчислювальної техніки та інформаційних 

технологій, сучасного оцінювально-аналітичного інструментарію. Тому 

основним напрямом удосконалення процесів прийняття стратегічних рішень є 

створення інформаційних систем їх підтримки, які базуються на сучасних 

апаратно-програмних засобах, інформаційних технологіях, розподіленому 

обробленні даних у мережах, використанні економічно-математичних методів. 

Основні висновки, пропозиції та результати досліджень, отримані в 

даному розділі, опубліковані в роботах [32, 33, 37, 128]. 

Список використаних джерел: [24, 25, 64, 96, 115, 129, 163, 168, 169, 170, 

47, 135, 58, 104, 121, 122, 134, 119, 22, 148, 11, 7, 128, 146, 27, 35, 37, 27, 28, 108, 

69, 104, 9, 82, 179, 21, 3] 
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РОЗДІЛ 3  

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ 

СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

3.1 Методичний підхід до прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 

підприємства 

 

 

Напрями формування методичної підтримки прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку підприємства в повній мірі визначаються послідовністю 

та змістом процесів розробки та реалізації стратегії його розвитку [27, 28]. В 

загальному вигляді процес розробки стратегії розвитку підприємства можна 

представити у вигляді набору важливих завдань. В такому розумінні методичне 

забезпечення повинно дозволяти ефективно вирішувати комплекс важливих 

завдань, які представлено у методичному підході до прийняття стратегічних 

рішень на рис. 3.1. 

Основною ідеєю такого методичного підходу виступає розробка та 

реалізація стратегії розвитку як системи взаємоузгоджених стратегічних рішень 

за основними напрямками розвитку підприємства, що визначають його 

внутрішній стан та зовнішню поведінку. За таким положенням основними 

принципами прийняття  стратегічних рішень щодо розвитку підприємства 

виступають: 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; 
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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.  

 

 
 

Рис. 3.1. Методичний підхід до прийняття стратегічних рішень щодо 

розвитку підприємства 

 

Ієрархічний структурований перелік видів та можливих варіантів 

стратегічних рішень представлений за товарно-ринковою, ресурсно-ринковою, 

Планування процесу 
прийняття стратегічного 

рішення 

Ідентифікація цілей та завдань, типу та контексту 
стратегічного рішення, визначення зацікавлених 

сторін та їх інтересів   

Організаційне та 
інформаційно-аналітичне 
забезпечення прийняття 

стратегічних рішень 

Збір та обробка інформації (інформаційний 
пошук, аналіз даних, створення бази знань); 

визначення учасників реалізації стратегічного 
рішення, побудова необхідних комунікацій між 

ключовими учасниками прийняття рішення; 
забезпечення процедури вибору 

Етапи процесу прийняття 
стратегічних рішень 

Спрямованість та характер необхідного 
методичного забезпечення 

Розробка стратегії (системи 
взаємоузгоджених 

стратегічних рішень за 
основними напрямами 

розвитку) та її реалізація  
 

Формалізація цілей, розробка та узгодження 
завдань для функціональних підрозділів, 

забезпечення відповідності організаційної 
структури пріоритетам розвитку, реалізація 

стратегічних заходів 

Контроль над реалізацією 
стратегії  та отримання 
прийнятного результату 

Аналіз та оцінка результатів, моніторинг на всіх 
стадіях реалізації стратегії/стратегічних рішень 

для коректування дій/заходів направлених на 
досягнення кінцевих результатів. 
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інноваціно-технологічною, інвестиційно-фінансовою, кадровою та 

організаційною стратегіями розвитку (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Стратегічні рішення за відповідними стратегіями розвитку 

 
Стратегія розвитку Стратегічні рішення 

Товарно-ринкова - вибір типу номенклатури; вибір типу асортименту; оновлення 
номенклатури виробництва; розширення/скорочення масштабів 
виробництва; формування якості продукції; 
- вибір структури ринку збуту продукції; 
розширення/скорочення товарного ринку; ринкової конкуренції 
на товарному ринку; ціноутворення 

Ресурсно-ринкова - формування обсягу ресурсних запасів; якості ресурсів; вибору 
постачальників ресурсів 

Інноваційно-технологічна - оновлення на базі власних/залучених результатів НДДКР; 
освоєння інноваційних технологій 

Інвестиційно-фінансова - залучення зовнішніх фінансових ресурсів; повернення 
залучених фінансових ресурсів; самостійна реалізація 
інвестиційних проектів 

Кадрова - зростання/скорочення чисельності персоналу; мотивації; 
розвитку та навчання 

Інтеграційна - інтеграції (вертикальної, горизонтальної, діагональної) 

 

В науковій літературі досі відсутнє чітке визначення поняття 

методичного забезпечення. Для його формування пропонується виділити – 

інформаційно-аналітичну та організаційну складові. Інформаційно-аналітична 

складова методичного забезпечення прийняття стратегічного рішення щодо 

розвитку підприємства розглядається з точки зору його змісту та може бути 

визначене як необхідна інформація та аналітичні методи ї оброблення. 

Організаційна складова це комплекс організаційних заходів та засобів, що 

дозволяють забезпечити узгодженість інтересів груп-учасників його прийняття 

[28, 31, 32, 34]. 

На етапі планування процесу прийняття стратегічних рішень діють такі 

фактори, як: цілі та завдання; тип рішення (одноособове або колегіальне; 

структуровані, слабо структуровані, неструктуровані); контекст рішення – 

сфера дії (в масштабі підприємства або його функціонального підрозділу), 
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характер проблеми, характер цілей та завдань (технічні, фінансові, кадрові, 

процесні, організаційні); зацікавлені сторони та їх інтереси. 

Підприємство визначає свої стратегічні цілі зростання та розвитку у таких 

сферах діяльності: положення підприємства на ринку; рівень продуктивності 

праці; наявність виробничих ресурсів; ступінь стабільності; система 

управління; професіоналізм персоналу; соціальна відповідальність; інноваційна 

діяльність. За таким положенням стратегічними цілями машинобудівних 

підприємств є: ступінь стабільності та прибутковості; наявність матеріально-

технічних ресурсів та рівень продуктивності праці; положення на ринку, частка 

ринку, задоволення потреб покупців, професіоналізм персоналу; інноваційна 

діяльність, наукові дослідження та розробки, якість продукції та послуг, 

диверсифікація; соціальна відповідальність, добробут робітників, приріст 

капіталу акціонерів, система управління. У випадку прийняття довгострокового 

рішення перед підприємством постає вся сукупність стратегічних цілей, серед 

яких відповідно етапу розвитку є найбільш значимими. На основі проведеного 

аналізу умов діяльності машинобудівних підприємств найбільш значимими 

виступають цілі в області наукових досліджень та розробок.  

Для реалізації процесу узгодження цілей підприємства необхідно 

виділити ті класифікаційні ознаки в системі цілей, які будуть 

використовуватися аналітиком. Для цієї процедури найбільш важливою є 

ознака ієрархії й ознака вимірності цілей. Цілі розвитку підприємства є 

довгостроковими стратегічними цілями, але при цьому вони визначені 

економічною безпекою підприємства й цілями його ефективного 

функціонування. Відповідно до теорії цілей І. Ансоффа [9], незважаючи на те, 

що вибір і пріоритети підприємств розрізняються, економічні цілі впливають на 

їх поводження й формують основу чітко виражених цілей, що 

використовуються для управління й контролю. Тому, відповідно до 

пріоритетності, ієрархія цілей буде виглядати таким чином: 

економічні цілі, спрямовані на оптимізацію всього процесу використання 

ресурсів підприємства, його ефективного функціонування. Забезпечення 
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достатнього рівня повернення інвестицій у довгостроковому періоді, що 

створює інвестиційну привабливість підприємства. 

соціальні або позаекономічні цілі, що відповідають потребам і особистим 

прагненням працівників підприємства. 

цілі «інтересів», що відповідають очікуванням впливових зовнішніх 

представників. 

цілі, обумовлені обов'язками й обмеженнями при прийнятті рішень 

(інституціональні обмеження). 

Деталізація цілей виробляється на основі евристичної процедури, що 

сполучає теорію (систематичний аналіз повного набору альтернатив, 

організаційне управління) і практичні прийоми. Найбільш раціонально 

здійснюється ця процедура в ході обміну думками фахівців у відповідних 

сферах, під керівництвом ідеолога-аналітика відповідно до сценарію розвитку.  

Для виміру цілей використовуються в основному дві системи показників: 

цільові нормативи й соціально-економічні індикатори. Цільовий норматив – 

показник, найменування якого виражає зміст певної потреби, а числове 

значення – бажаний (оптимальний) рівень її задоволення. Цільовими 

нормативами в завданнях моделювання й оцінки потенціалу розвитку є: 

 в економічному аспекті – рентабельність як міра виміру повернення 

вкладень у ресурси або одержання достатнього доходу від використання 

наявних ресурсів;  

в аспекті кількісного зростання – обсяг реалізації продукції в умовних 

одиницях виміру; 

у витратному аспекті – собівартість виробництва необхідної кількості 

продукції; 

у ринковому аспекті – займана підприємством частка на ринку продукції, 

що випускається ним.  

Соціально-економічні індикатори – показники, які не плануються, а 

«відслідковуються» у ході реалізації стратегічного рішення є засобом 

контролю; інформацією, що надходить по каналах зворотного зв'язку в системі 
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управління. Вони побічно виражають зміст мети. Такими індикаторами, що 

характеризують процеси реалізації стратегічного рішення щодо розвитку є: 

збільшення кадрового потенціалу за рахунок залучення 

висококваліфікованих фахівців у сфері управління, технології й наукових 

розробок; 

зростання частки ринку за рахунок освоєння нових ринків збуту; 

розширення збуту продукції шляхом залучення споживачів конкурентів; 

збільшення кількості видів унікальної продукції, що випускається; збільшення 

витрат на маркетинг; зростання обсягів збуту нової продукції;  

збільшення інноваційної активності за рахунок: впровадження нових 

технологій, удосконалювання систем управління запасами й попередніми 

замовленнями, підвищення кваліфікації персоналу, освоєння нових видів 

продукції і т. д.; 

зростання і залучення фінансово-інвестиційних ресурсів до сфери 

розробок і впроваджень інновацій, навчання персоналу.  

Застосування економічних і соціальних критеріїв є необхідним при виборі 

й узгодженні цілей розвитку підприємства. Досягнення консенсусу при 

прийнятті стратегічного рішення вимагає необхідності  підтримувати 

справедливий і працездатний баланс між вимогами різних прямо зацікавлених 

груп – власників акцій, працівників, покупців і публіки взагалі. Тому для 

промислових підприємств немаловажним фактором є формування й реалізація 

механізму врахування інтересів для погодженості й збалансованості в системі 

прийняття стратегічних рішень. 

Інформаційна підтримка прийняття стратегічних рішень щодо розвитку  

підприємства передбачає накопичення та зберігання інформації, забезпечення 

доступу до неї усіх зацікавлених осіб в інноваційному розвитку підприємства. 

Працівники-новатори повинні бути технологічно та ринково обізнаними, що 

сформує необхідну інформаційну базу для створення не лише продуктових, а й 

організаційних і маркетингових інноваційних ідей. Таким чином, така 
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інформаційна база повинна включати знання щодо минулого досвіду та 

перспективних напрямів розвитку за такими важливими напрямами, як: 

особливості корпоративної стратегії бізнесу, її можливі зміни; 

застосування ефективних методів управління; 

значення та особливості роботи впроваджених інформаційних технологій; 

зміни організаційної структури підприємства, розподіл повноважень та 

відповідальності, а також цілі, що повинні бути досягнуті за рахунок цих змін; 

особливості застосування сучасних систем контролю якості, сертифікації 

товарів, робіт та послуг; 

впровадження сучасних систем логістики і постачання сировини, 

матеріалів, комплектуючих; 

створення та діяльність спеціалізованих підрозділів з проведення 

досліджень і розробок, практичної реалізації науково-технічних досягнень; 

впровадження та дія корпоративних систем управління знаннями; 

доступні заходи для розвитку персоналу; 

ступінь використання підприємством послуг сторонніх організацій 

(консалтинг, аутсорсинг тощо); 

інформація щодо технічних характеристик продуктів, їх асортименту та 

номенклатури, ступінь диверсифікації виробництва; 

переваги та недоліки (технічні та економічні параметри 

конкурентоспроможності) продуктів підприємства; 

впроваджені та перспективні значні зміни у дизайні товарів та послуг; 

впроваджені та заплановані зміни пакування товарів; 

результати впровадження маркетингових стратегій, фактичні та 

перспективні частки ринку, ключові ринкові сегменти споживачів; 

результати використання старих та нових методів просування товарів; 

дані щодо ефективності діючих каналів розподілу та збуту продукції; 

особливості цінових стратегій підприємства та результати їх реалізації.  

Важливу роль в цих процесах відіграють точність, повнота та своєчасність 

необхідної інформації. До неї висуваються високі вимоги. Чіткість поставлених 
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завдань, аналіз даних, оперативність обробки результатів залежать від кваліфікації 

кадрового складу та технологій, що використовуються (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Зміст робіт з інформаційної підтримки прийняття стратегічних рішень 
Етапи Зміст робіт 

Підготовка та аналіз 
даних 

- отримання та підготовка даних: спостереження та пошук; 
отримання та сприйняття даних; фільтрація та представлення 
даних; виявлення ситуації;  
- постановка проблеми: ідентифікація та формулювання 
проблемної ситуації; визначення структури проблемної ситуації 

Постановка завдань та 
розробка альтернатив 

- постановка завдання: кваліфікація факторів зв’язків; 
визначення цілей та критеріїв; визначення умов; узгодження та 
оцінювання компонентів завдання; формулювання завдання; 
- розробка моделі, пошук, розробка та вибір методу вирішення 
завдання; 
- розробка альтернатив, групування альтернатив по 
цілям/критеріям та умовам/ресурсам; 
- прогноз та оцінювання реалізації альтернатив  

Прийняття стратегічного 
рішення 

- визначення(уточнення) критеріїв вибору: визначення профілів 
вибору; узагальнення прояву критеріїв переваги для вибору; 
- вибір критеріїв; 
- оформлення рішення: інтерпретація та оцінювання результатів 
вибору (рішення); розроблення та видача директив для реалізації 
рішення 

 

Проблеми прийняття стратегічного рішення називають проблемами 

унікального вибору, коли при його реалізації новими є об’єкт вибору або   

ситуація, в якій він здійснюється. Основою для виділення наявних проблем 

формування інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття стратегічних 

рішень на машинобудівних підприємствах послугували методи анкетування, 

спостереження та експертного оцінювання. Дослідження проблем 

інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття стратегічних  рішень 

проводилось протягом 2017-2018 рр. на прикладі 18 машинобудівних 

підприємств Харківського регіону (Додаток Б)[32]. З метою дослідження 

актуальності питання про формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття стратегічних рішень було оцінено його важливість для 

підприємства. Так, на 14 підприємствах з 18 досліджуваних заявили про  високу 

важливість наявності сучасної системи інформаційно-аналітичного 
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забезпечення. Основні вимоги, що висуваються до інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття стратегічних рішень на підприємстві представлено в 

таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Основні вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення 

прийняття стратегічних рішень на підприємстві 

 
Вимоги Пояснення 

Відкритість та легкість 
доступу до інформації 

Мобільність – масштабованість додатків, переносність на інші 
об’єкти. 
Прив’язка додатків до конкретного менеджера й конкретних 
обчислювальних та операційних систем. 
Налаштованість функціональних можливостей та інтерфейсів 
користувачів в розподілений структурі.   

Відповідність основним 
принципам документного 
забезпечення  

Регламентований автоматизований документообіг. 
Єдність обліку, контролю та збереження документів. 
Єдність змістовного та формального обліку. 
Єдність синтетичного та аналітичного обліку. 
Мультивалютність. 

Створення єдиного 
інформаційного простору 

Просторовий розподіл користувачів. 
Функціонування інформаційної системи в режимі реального часу. 
Розширення глобальних телекомунікаційних можливостей. 
Внутрішньо системна інформаційна зв’язаність. 
Множинність інтерфейсів. 

Налаштованість на 
конкретні управлінські 
характеристики та 
користувачів-менеджерів, 
специфікацій інтерфейсів 
користувачів 

Опис структури, склад функцій та повноважень. 
Передача даних в інтегрованій системі для різних схем 
комунікації. 
Налаштованість сервісів (включаючи захист інформації та 
регламенти взаємодії). 
Налаштованість міжсистемних інтерфейсів.  

Надійність,захищеність та 
безпека 

Резервування, в тому числі технічне та інформаційне 
дублювання. 
Множинність рівнів захисту. 
Авторизація та контроль доступу в систему для проведення 
окремих операцій. 
Ведення журналів операцій та документообігу. 

Забезпечення керованості 
об’єктом управління 

Управління стратегією та тактикою розвитку. 
Аналіз стану зовнішнього та внутрішнього середовища. 
Консолідація мереж філіалів та дочірніх підприємств та їх 
керованість. 
Управління ресурсами, портфелями активів та пасивів. 
Адміністрування електронного документообігу, прав та обов’язків. 

Єдиний регламент документування, супроводження та модифікації 
Багаторівнева система аналізу та підготовки прийняття рішення з гнучким графічним 
інтерфейсом користувачів. 

 



149 

 

Але фактично, з точки зору працівників підприємств, система 

інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття стратегічних рішень існує 

на 6 з 18 досліджуваних підприємств (30%). З цього можна зробити висновок, 

що в цілому існує потреба в інформаційно-аналітичному забезпеченні 

прийняття стратегічних рішень, але така потреба на вітчизняних підприємствах 

не задовольняється. Більш того, залежність між потребою в інформаційно-

аналітичному забезпеченні та фактичним використанням є низькою (табл.3.4). 

Це підтверджується розрахунком коефіцієнту контингенції для дихотономічних 

змінних (К= 0,013), низьке значення якого свідчить про відсутність зв’язку між 

потребою та фактичною реалізацією системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття стратегічних рішень. 

Таблиця 3.4 

Результати опитування щодо важливості та наявності інформаційно-

аналітичного забезпечення прийняття стратегічних рішень (ІАЗ ПСР)  

на досліджуваних машинобудівних підприємствах 

 
Показник Важливість ІАЗ ПСР 

(висока/низька) 
Наявність проблеми щодо 

реалізації ІАЗ ПСР 
 (існує/не існує) 

Кількість підприємств з 18 
досліджуваних 

14/4 6/12 

Коефіцієнт контингенції 0,013 
 

Проведено дослідження на вибраних підприємствах  було спрямовано на 

виявлення потреби інформаційно-аналітичного забезпечення для прийняття 

стратегічних рішень та аналіз інформації щодо наявних проблем формування та 

використання такого забезпечення. Виділені проблеми прийняття стратегічних 

рішень на підприємствах представлено в табл. 3.5. Особливістю  виділених 

проблем є те, що в поточному управлінні підприємством вони майже не 

відчуваються – оскільки для поточного управління інформаційна підтримка 

саме прийняття стратегічних рішень особливої цінності часто не представляє, 

виглядає певною абстракцією або відноситься до майбутнього періоду. Але це 
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не зменшує важливості проблеми в контексті стратегічного управління 

розвитком. 

Таблиця 3.5 

Проблеми формування та використання інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття стратегічних рішень (ІАЗ ПСР) щодо розвитку  

досліджуваних підприємств 
Проблеми формування та використання 

інформаційно-аналітичного забезпечення 
ПСР 

Кількість підприємств 
з 18 досліджуваних, в 
яких така проблема 

існує 

Важливість 
проблеми для 

управління 
підприємством 

1. ІАЗ ПСР не формується взагалі 6 4,8 
2. На підприємстві відсутні спеціалізовані ІТ- 
інструменти (програмні комплекси) для 
формування ІАЗ ПСР 

11 3,6 

3. На підприємстві відсутні спеціалізовані 
підрозділи та спеціалісти з  ІАЗ ПСР 

9 2,2 

4. Елементи та окрема інформація ІАЗ ПСР 
реалізуються різними підрозділами, 
діяльність яких щодо ІАЗ ПСР не є 
координованою 

9 2,4 

5. На підприємстві не виділяються кошти на 
ІАЗ ПСР 

8 4,6 

6. Персонал підприємства (у тому числі топ-
менеджмент) не має інформації щодо 
сучасних можливостей на інструментів ІАЗ 
ПСР 

10 4,2 

7. На підприємстві використовуються окремі 
елементи ІАЗ ПСР, які не є завершеними та 
інтегрованими в систему управління  

5 3,5 

8. ІАЗ ПСР формується, проте інформаційні 
потоки не є узгодженими між собою 

4 3,8 

9. Наявні елементи ІАЗ ПСР не 
задовольняють інформаційним потребам 
користувачів інформації 

10 4,6 

10. Наявні елементи ІАЗ ПСР реалізуються 
інерційно 

4 2,4 

11. Результати є якісними, однак не 
знаходять повного використання в ПСР 

3 2,0 

 

В таблиці 3.5 зазначено на кількість підприємств, на яких 

спостерігаються перелічені проблеми та надано оцінку важливості такої 

проблеми для прийняття стратегічних рішень на підприємстві. Кількість 

підприємств постає дискретною величиною й варіює від 1 до 18 (загальний 
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обсяг вибірки). Важливість проблеми постає суб’єктивною інтервальною 

величиною, яка оцінюється експертним шляхом на підставі залучення фахівців 

підприємства для оцінювання за п’ятибальною шкалою із подальшим 

усередненням оцінки на основі середньо арифметичного. Кількість груп 

експертів за кожним з досліджуваних підприємств є різною і варіює від 3 до 11 

осіб. Результуюча важливість проблеми для управління підприємством 

розраховується як середнє арифметичне оцінок важливості такої проблеми за 

всіма підприємствами, для яких така проблема існує. З такої позиції 

представляється можливість представлені проблемні питання (табл. 3.5) 

розподілити за двома критеріями – «важливість» та «частота виникнення» 

проблеми (відповідно до номеру  заявленого проблемного питання). За 

наведеними оцінками, можна зробити висновок, що до числа найбільш 

серйозних питань з формування інформаційно-аналітичного забезпечення 

прийняття стратегічних рішень та є найбільш типовими (так як зустрічаються 

доволі часто) слід віднести: п.1 відсутність формування ІАЗ ПСР; п.2 

відсутність спеціалізованих інструментів; п.5 відсутність або недостатність 

фактичного фінансування ІАЗ ПСР; п.6 необізнаність персоналу підприємства 

щодо використання та можливостей ІАЗ ПСР; п.9 невідповідність елементів 

ІАЗ ПСР (у разу їхньої наявності) потребам користувачів інформації. Саме на 

цих питаннях в першу чергу має бути зосереджена управлінська увага у разі 

намагання вирішення завдання формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття стратегічних рішень на підприємстві. 

Проблеми незавершеності елементів інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття стратегічних рішень та неузгодженості в використанні 

інформаційних потоків є важливими в управлінні розвитком підприємства, але 

за частотою свого виникнення можуть бути визнані частковими, ніж 

універсальними. Навпаки, проблеми відсутність спеціалістів з ІАЗ ПСР, а також 

низької координованості дій щодо формування ІАЗ ПСР зустрічаються доволі 

часто, але їхня важливість є порівняно незначною. Проблеми слабкої 

пов’язаності елементів ІАЗ ПСР із стратегією розвитку підприємства й 
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потребами користувачів, недостатнього використання отриманих результатів, 

попри їх теоретичної значущості, за суб’єктивною точкою зору менеджерів 

досліджуваних підприємств не є надто частими та мають порівняно невелику 

важливість для управління розвитком підприємства. Тому, крім забезпечення 

інформаційної підтримки прийняття стратегічних рішень актуальною є 

проблема формування їх організаційного забезпечення. 

Зміст організаційного забезпечення включає сукупність організаційних 

форм, засобів та заходів, що: регламентують взаємодію персоналу із 

технічними засобами; формують організаційну структуру, яка максимально 

сприяє інноваційному розвитку підприємства; забезпечують порядок та 

алгоритми реалізації стратегій розвитку; реалізують процедури, що повинні 

застосовуватися до інноваційних ідей та проектів; розвивають компетентності 

та мотивують учасників на підтримку процесів розвитку. Організаційна 

складова підтримки прийняття стратегічних рішень щодо  розвитку повинна 

містити вичерпний перелік методів, способів та засобів, які дозволяють в 

повній мірі відповідати на питання «Що робити?» та «Як робити?».  

Для формування організаційного забезпечення прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку необхідно враховувати колегіальність їх прийняття, 

вплив інтересів ключових учасників корпоративних відносин (Додаток В). 

Особливістю вітчизняної системи корпоративного управління машинобудівних 

підприємств є висока концентрація контролю та централізації рішень з боку 

керівництва. 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. Негативним є факт, що більш ніж на 53% серед 18 досліджуваних 

машинобудівних підприємств не виносять на акціонерні збори обговорення 

стратегічних рішень. Більш половини досліджуваних підприємств не мають 

власну науково-дослідну базу, а також не вирішують питань, пов’язаних з 

інноваційним розвитком – розробкою й освоєнням нової продукції або 

покращенням технічних характеристик вже існуючої. Стратегічні рішення, що 
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мали складний, політичний характер на досліджуваних підприємствах не 

приймались, так як питання реорганізації, внесення змін до статуту, збільшення 

або зменшення статутного капіталу на досліджуваних підприємствах на 

загальні збори протягом 2016 – 2018 років не виносились. Позачергові загальні 

збори проводились лише з причин вирішення адміністративних питань щодо 

припинення повноважень діючих голови та членів наглядової ради, а також 

обрання нових.  

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 показав: недостатній 

вплив дій координуючих, регулюючих та контролюючих функцій наглядової 

ради над реалізацією стратегічних рішень – відсутність комітетів у складі 

наглядової ради; не сформованість вимог до компетентності стратегічних 

менеджерів та членів наглядової ради – 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 корпоративного управління 

машинобудівних підприємств не створює умов для якісного стратегічного 

вибору  та визначає відповідні якість та  характер питань, що їх складають. 

Серед досліджуваних 18 машинобудівних підприємств Харківського регіону 

більшість реалізує стратегію виживання та підтримки фінансової стабільності в 

короткостроковому періоді через вилучення вкладень та скорочення 

виробництва.  

Організаційна структура підприємства повинна активно сприяти його 

інноваційній діяльності, стимулювати генерування нових ідей, координувати, 

контролювати та узгоджувати стратегічні та поточні завдання. Враховуючи те, 
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що втримувати баланс між стратегічною та оперативною діяльністю 

підприємства є надскладним завданням, що належить до компетенції вищих 

управлінських органів, то його вирішення передбачає: формування 

організаційних структур - окремих підрозділів щодо проведення інноваційної 

діяльності; проведення ефективної кадрової політики; регулювання соціально-

економічних та психологічних відносин на підприємстві; створення 

позитивного іміджу. 

Такі органи (науково-технічна рада підприємства, підрозділ, відділ або 

департамент інноваційного розвитку та інші) повинні стати головним 

посередником між ініціаторами інноваційних ідей та суб’єктом їх вибору, 

гарантуючи при цьому максимальну об’єктивність, обґрунтованість та 

прозорість такого вибору. Їх виключними функціями є: визначення 

пріоритетних напрямів інноваційної та науково-технічної політики 

підприємства та його окремих бізнес-одиниць; ініціювання, узгодження та 

затвердження рекомендацій щодо реалізації конкретних інноваційних проектів; 

розробка та координування напрямів інноваційного розвитку підприємства. 

В умовах обмеженості усіх видів ресурсів (виробничих, фінансових, 

капітальних, збутових, кадрових, інженерно-конструкторських) інноваційний 

розвиток підприємства є результатом вибору ним інноваційних проектів та 

організаційних заходів їх реалізації. Пожвавлення ринкових процесів, загострення 

конкурентної боротьби активізують інтеграційну активність підприємств, а тому 

результати вибору стратегії та способів її реалізації мають ключове значення для 

функціонування та розвитку підприємства. Зміст методичного забезпечення 

прийняття стратегічного рішення щодо розвитку підприємства включає 

організаційну та інформаційно-аналітичну складові. Організаційна складова 

(табл. 3.6) представляє комплекс організаційних заходів, правил та процедур 

прийняття стратегічних рішень відповідно принципам, правилам та нормам 

системи корпоративного управління підприємства; інформаційно-аналітична – 

комплекс показників, методик розрахунків для прийняття стратегічних рішень. 



155 

 

Таблиця 3.6 

Організаційне забезпечення прийняття стратегічних рішень щодо  розвитку підприємства 

Напрям Завдання Результат  

Визначення ключових 
учасників прийняття та 
реалізації рішення, 
побудова необхідних 
комунікацій між ними  

Формування основних положень діяльності 
підрозділу (органу, посади): 

визначення характеру діяльності органу (посади),  
порядок роботи органу, періодичність його 

скликання; 
підпорядкованість органу (посади) виконавчому та 

контролюючому органам управління підприємством 
(встановлення меж втручання ; 

принципи діяльності органу; 
визначення основних завдань та функцій, що 

покладаються на орган; 
структура органу, його чисельність, вимоги до членів 

органу (їх віку, досвіду, компетентності тощо); 
права та обов’язків членів органу тощо. 

Створення інноваційно-орієнтованої 
організаційної структури прийняття стратегічного 
рішення: Правління (Директор по інноваціям) та 
Наглядова Рада (Комітет по інноваціям); 

науково-технічна рада підприємства, підрозділ, 
відділ або департамент інноваційного розвитку; 

інноваційні комітети, НДДКР-центри, 
конструкторські бюро, науково-дослідні центри, 
спеціалізовані інженерні центри; 

інноваційні команди, концепт-команди; 
менеджер з інновацій, проектний менеджер; 
інформаційний відділ, партнерські зв’язки з 

НДІ, ВНЗ, в т.ч. закордонними, нові форми 
інтеграції НДДКР із партнерами та клієнтами; 

відділ захисту ОІВ. 
Формування 
інформаційного 
середовища для 
прийняття та реалізації 
стратегічного рішення, 
створення бази знань  

Формування бази даних реалізованих та 
перспективних проектів; 

створення умов зберігання, оновлення а накопичення 
найновішої технологічної інформації; 

створення єдиного програмного середовища для 
автоматизації інженерних розробок (автоматизація 
електронного документообігу); 

можливості швидкого пошуку необхідної інформації; 
створення умов для обміну інноваційними ідеями. 

Дія платформ краудсорсінгу; 
створення корпоративних порталів для обміну 

ідеями між персоналом (інноваційного 
«нетворкінгу»); 

стандартизація процесів управління проектами, 
ризиками, знаннями та якістю; 

використання спеціалізованих програм 
(наприклад, Microsoft Project, Windchill 
ProductPoint, Terrasoft, Project Kaiser, Worksection) 
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Продовження таблиці 3.6 
Напрям Завдання Результат  

Розробка положень та 
інструкцій для ініціації 
інноваційних процесів та 
залучення персоналу до 
процесів прийняття 
стратегічних рішень 

Активізація поведінки персоналу та відділів у разі 
ініціації ними інноваційних ідей, розробка правил та 
порядку оформлення інноваційних ідей; 
стандартизація порядку розгляду інноваційних ідей та 
проектів; 
максимальна регламентація процедур, які стосуються 
інноваційного розвитку підприємства. 

Розробка та дотримання положення про 
раціоналізаторські пропозиції; 
інструкції щодо складання листів ініціації 
проектів; 
інструкції щодо необхідної структури бізнес-
планів; 
положення щодо реалізації проектів тощо. 

 
Формування культури 
стратегічного мислення та 
підтримки прийняття 
стратегічного рішення 
персоналом 

Забезпечення та підвищення технологічної, 
організаційної та ринкової обізнаності персоналу; 
усвідомлення персоналом ключових факторів розвитку 
інновацій, навчання та перепідготовка інженерно-
технічного персоналу; 
сприяння користуванню послугами Інтернет з метою 
пошуку необхідної інформації; 
організація активної співпраці із вищими навчальними 
закладами; 
репутація підприємства, товарів 

Проведення просвітницьких кампаній (блоги та 
статті працівників - інноваторів); 
робочі семінари із представниками різних 
внутрішніх підрозділів на формування та 
оцінювання інноваційних ідей; процедури 
відкритих консультацій; 
тренінги інноваційної поведінки; 
гуртки якості; 
ярмарки інновацій; 
інноваційні парки та бізнес-інкубатори 

Захист інтелектуальної 
власності 

Захист торгівельної марки та існуючих інженерних 
рішень; 
забезпечення діяльності підприємства усіма 
необхідними патентами; 
визначення прав на об’єкти інтелектуальної власності 
українського підприємства (патенти; авторські права; 
ліцензій;  ноу-хау; зареєстровані торгівельні марки) у 
разі проведення спільних розробок із партнерами. 

Установлення умов та здійснення контролю над 
використанням результатів створеної 
інтелектуальної власності: проведення комплексної 
експертизи результатів науково-дослідної 
діяльності; складання переліку об’єктів 
інтелектуальної власності та їх включення в склад 
нематеріальних активів; розробка документації для  
закріплення прав на об’єкти інтелектуальної 
власності.  
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Аналіз теоретичного підґрунтя та фактичних даних щодо розвитку 

підприємств машинобудівної галузі дозволив виділити два основних підходи до 

прийняття стратегічних рішень та ефективності їх реалізації. Перший з них  це 

досягнення цілі – ступінь, за якою вдалося досягнути  першочергових 

результатів, що характеризуються фінансовими та не фінансовими 

показниками. При цьому процес прийняття рішення розглядається як 

раціональний процес, в якому існує певна ясність щодо організації процесу 

(керівники та організаційна інфраструктура). За другим підходом процес 

прийняття рішення представляється як адаптивний процес, що носить 

колегіальний характер, де високим є показник переговорів, досягнення 

консенсусу, врахування інтересів ключових груп корпоративних відносин. В 

такому випадку характерною особливістю стратегічного рішення є придбання 

знань.  

В сучасних умовах діяльності підприємств ці два підходи мають місце й  

доповнюють один одного. Тому система прийняття стратегічних рішень на 

підприємстві може розглядатися як сукупність таких складових як:  

організаційний механізм прийняття рішень, що визначає порядок 

ініціації, підготовки, обговорення й прийняття рішення; 

система інтересів ключових груп-учасників корпоративних відносин й 

врахування цих інтересів в процесі підготовки й прийняття стратегічних 

рішень. Досягнення балансу інтересів політикою діалогу та консенсусу; 

інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття стратегічних рішень 

для зниження ступеня невизначеності під час формулювання проблеми, 

розроблення рішення, вибору, здійснення рішення. 

Формування відповідного методичного забезпечення для прийняття 

стратегічних рішень на підприємстві повинно значно посилить ступінь 

узгодженості та колегіальності, системності та обґрунтованості прийнятих 

рішень, ефективність діючого інституту його прийняття.  
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3.2 Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку підприємства 

 

 

З позицій раціонального підходу важливим в прийнятті стратегічних 

рішень є дотримання вимог узгодженості між стратегічними та тактичними, 

оперативними рішеннями, що забезпечують розвиток підприємства [34]. Така 

вимога ускладнюється багатокритеріальністю вибору, а також необхідністю 

створення системи показників для контролю над реалізацією стратегічних 

рішень. «Правильний» вибір дозволяє підприємству досягти поставлених цілей, 

забезпечити отримання економічних вигід (у вигляді прибутків) від 

інвестованих коштів. В той час, як «неправильний» вибір не призведе до 

бажаних результатів, а очікувані прибутки зміняться на збитки. 

Так, «правильність»/«неправильність» вибору в контексті інноваційного 

розвитку від таких чинників: отримання збитків підприємства за результатами 

впровадження інновацій; отримані прибутки не відповідають плановим 

очікуваним обсягам; невідповідність фактичних строків впровадження 

плановим; нова продукція приносить лише тимчасове покращення та не 

забезпечує конкурентних переваг; отримані результати від впровадження 

інновацій не дозволяють реалізувати стратегічні орієнтири підприємства. 

Перелік таких чинників може бути звужено або розширено на основі 

врахування специфіки діяльності підприємства та стратегії його розвитку 

(зростання, концентрації, стабільного функціонування тощо).  

Аналіз існуючих методик щодо здійснення вибору серед стратегічних 

альтернатив [32, 34] дозволив виділи два основні підходи – на основі 

кількісного та експертного оцінювання. Вони не виключають один одного, а 

найчастіше використовуються разом з метою отримання найбільш об’єктивних 

даних. В основі встановлення пріоритетності стратегічних планів лежать певні 

критерії й тому формування інформаційно-аналітичного забезпечення 

прийняття стратегічних рішення логічно починати із підбору критеріїв та 
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показників, що будуть покладені в основу порівняння наявних альтернатив.  

Для побудови системи показників було обрано  чотири функціональні 

сфери діяльності підприємства: фінанси, виробництво, персонал і маркетинг. В 

результаті опрацювання літератури [28], а також аналізу сайтів діяльності 

машинобудівних підприємств України, для розробки методичного забезпечення 

з оцінювання було обрано наступні показники (рис. 3.2). Так, до блоку 

показників, якими оцінено сферу фінансових показників, віднесені в першу 

чергу ті показники, які машинобудівне підприємство використовує для 

здійснення прийняття стратегічних рішень. 

Такими показниками виступили: 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.  

До складу показників, якими оцінено сферу виробництва, віднесені 

показники, якими характеризується виробничий потенціал підприємства та 

ефективність його використання, а саме фондовіддача, фондомісткість 

виробництва фондоозброєність праці, рентабельність виробництва, 

трудомісткість продукції. 

До показників, якими оцінено персонал, віднесені показники, якими 

характеризується кадровий потенціал підприємства та ефективність його 

використання, а саме продуктивність праці, середній рівень виконання норм 

виробітку, витрати на розвиток персоналу, рентабельність витрат на оплату 

праці, зарплато місткість продукції рентабельність персоналу, частка витрат на 

персонал у загальних витратах підприємства. 

До блоку показників, якими оцінено маркетингове середовище віднесені 

показники, якими оцінюються позиції підприємства на ринку, його 

конкурентоспроможність. Сюди включені показники, які характеризують 
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потенціал підприємства та ефективність його використання: діловий рейтинг 

(за оцінками конкурентів), самооцінювання працівниками, доля експорту, 

рейтинг оцінювання продукції підприємства (функціональність, якість, ціна, 

своєчасність, післяпродажне обслуговування), доля витрат на маркетинг в 

структур витрат, кількість просувань на сайті. Дані за чотирма наведеними 

групами показників за 18 машинобудівними підприємствами Харківської 

області у 2017 році представлено у Додатку Б, табл..Б1. 

 
Рис. 3.2. Система показників для прийняття та обґрунтування стратегічних 

рішень з 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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Методика з проведення оцінювання та побудови стратегічного профілю 

розвитку підприємства включає таку послідовність процедур: 

по-перше, слід провести стандартизацію (нормування) аналітичних 

показників. Для приведення значної кількості різноякісних та різновимірних 

показників розвитку підприємства, що використано в розрахунках, у зіставний 

вигляд їх потрібно нормувати. Тобто здійснюється перехід від абсолютних 

значень до нормованих, що характеризують ступінь наближення до 

оптимального значення. Також виділяються показники стимулятори (чим вище 

значення вхідного показника, тим вища якість інтегрального) та дестимулятори 

(чим вище значення вхідного показника, тим нижча якість інтегрального. 

Нормування даних застосовується для того, щоб усі значення ознак потрапляли 

у зручні для порівняння діапазони, інтервал [0; 1].  

по-друге, проводиться консолідація аналітичних показників. Процес 

консолідації (агрегації) інформації реалізуємо таким чином: визначаємо ваги 

показників; розраховуємо проміжні інтегральні індикатори за кожною з 

чотирьох груп показників; формуємо єдиний інтегральний показник. Для 

встановлення вагових коефіцієнтів показників у межах однієї групи 

використано експертний метод оцінювання провідними фахівцями 

машинобудівних підприємств Харківської області. У нашому дослідженні 

використано метод бального оцінювання. Вагові коефіцієнти встановлюються 

на основі балів, які виставляються експертами і відображають думку експерта 

щодо впливовості, цінності та важливості показника. Бали вибираються з 

оцінювальної числової шкали.  

по-третє, проводимо розрахунок інтегрального показника. На основі 

сукупних показників за кожною з чотирьох груп системи показників, 

розраховуємо інтегральну стратегічну спрямованість кожного з 18-ти 

машинобудівних підприємств Харківського регіону(Додаток Д).  

Результати використовуватимемо при побудові стратегічного контуру 

підприємств. Значення параметрів, оптимальні величини яких не встановлено 

або вони залежать від низки факторів, а також тих, які важко виразити 
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кількісно, оцінено експертами за допомогою бальної шкали. Чотири складових 

системи показників дозволяють зробити висновки щодо досягнення 

узгодженості між довготривалими і короткостроковими цілями, між бажаними 

результатами і чинниками їх досягнення. 

За отриманими інтегральними показниками (Додаток Д, табл..Д1-Д18) 

побудуємо стратегічний профіль кожного з досліджуваних підприємств 

(рис. 3.3-3.20) та розрахуємо індикатори комплексного стратегічного розвитку 

кожного машинобудівного підприємства. 

За результатами аналізу стратегічного профілю та індикаторів 

стратегічного розвитку ПАТ «Електромашина» (Додаток Д, рис. 3.3), слід 

зазначити, що протягом останніх п’яти років для підприємства пріоритетне 

значення мають стратегічні рішення з управління розвитком персоналу та 

маркетингу. У 2018 році значний вплив на розвиток підприємства здійснювали 

показники виробництва. Однак, невирішеність питань цієї сфери створює певні 

проблеми у розвитку підприємства.   

 
 

 
 

Рис. 3.3. Інтегральні показники стратегічного розвитку 

ПАТ «Електромашина» 

 

Подібна ситуація спостерігається за наведеними даними (Додаток Д, 

рис. 3.4) у ПАТ «Укрелектромаш ХЕЛЗ» - у 2018 році інтегральний показник 
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розвитку маркетингової сфери склав 0,86. Загалом, в комплексі, з 2014 по 2016 

рр. спостерігалося погіршення стану ПАТ «Укрелектромаш ХЕЛЗ», але у 2017-

2018 рр., загальний стан підприємства покращився.  
 

 
 

Рис. 3.4. Інтегральні показники стратегічного розвитку 

ПАТ «Укрелектромаш ХЕЛЗ» 

 

За результатами аналізу показників стратегічного розвитку ПАТ «Завод 

Південкабель» (Додаток Д, рис. 3.5) слід визначити, що стратегічний розвиток 

підприємства забезпечувався показниками з розвитку персоналу (значення 

інтегрального показника дорівнює інколи 0,9) та маркетингу. При цьому 

підприємство раціонально в комплексі вирішує питання, пов’язані з 

забезпеченням фінансовими ресурсами. У 2014 році інтегральний показник 

розвитку був найкращим, у 2016 році - значно погіршився.  У 2017-2018 р.р. 

спостерігалася тенденція до покращення, але значення рівня показників 

розвитку ще не досягло 2014 року. У 2017 році було встановлено нове 

обладнання для цеху волоконно-оптичних кабелів, які знайшли покупців в 

країнах Європейського Союзу. У вересні 2018р. було підписано контракт із 

Польщею під час Х Міжнародного економічного форуму, який відбувався у 

Харкові. За 2017-2018 роки обсяги виробництва збільшились майже на 40%. У 
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2019 році підприємством планувалося укласти контракти з нідерландськими та 

французькими партнерами.  

 

 
 

Рис. 3.5. Інтегральні показники розвитку ПАТ «Завод Південкабель» 

 

Сприятлива ситуація щодо стійкого та поступового розвитку 

спостерігається за даними (Додаток Д , рис. 3.6) на ДП «Машинобудівний завод 

ФЕД». На підприємстві в комплексі вирішують проблеми, що пов’язані з 

фінансовим забезпеченням, пошуком стратегічних партнерів та нових ринків 

збуту, інвестують в нові технології та розвиток персоналу.  
 

 
 

Рис. 3.6. Інтегральні показники розвитку ДП «Машинобудівний завод 

ФЕД» 
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За результатами аналізу показників стратегічного розвитку ПАТ «Завод 

ім. Фрунзе», слід визначити, що найбільш проблемні питання пов’язані теж з 

процесами виробництва (Додаток Д, рис. 3.7). 
 

 
 

Рис. 3.7. Інтегральні показники розвитку ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 

 

За результатами аналізу комплексного стратегічного розвитку 

ПАТ «Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе» (Додаток Д, рис. 3.8), 

слід визначити, що значні коливання показників свідчать про недостатню 

проробленість стратегічних рішень. Комплексний стратегічний розвиток ПАТ 

«Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе» мав тенденцію до зменшення 

у 2016-2017 рр., спостерігалося значне покращення у 2018 рр. 
 

 
 

Рис. 3.8. Інтегральні показники розвитку ПАТ «Харківський тракторний 

завод ім. Орджонікідзе» 
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ПАТ «Турбоатом» підприємство, що виступає провідним в галузі 

енергомашинобудування – єдиним в Україні виробником турбінного 

обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій. Географія 

поставок підприємства охоплює 45 країн Європи, Азії, Америки, Африки. 

«Турбоатом» поставив 13% турбін для АЕС від сумарних обсягів поставок на 

світовому ринку турбін АЕС й має 4 позицію серед турбобудівних фірм світу. 

2015 р. «Турбоатом» завершив з чистим прибутком 1,7 млрд.грн. Однак, 

непослідовність кроків з боку прийняття стратегічних рішень на підприємстві 

та значний вплив держави негативно позначаються на фінансовій стійкості 

розвитку підприємства у 2017-2018 р.р. (Додаток Д, рис. 3.9) . У  2016 р. було 

прийнято рішення щодо використання виробничих потужностей підприємства 

для виробництва бронетранспортерів БТР - 4.   

 

 

 
 

Рис. 3.9. Інтегральні показники розвитку ПАТ «Турбоатом» 

 

За результатами аналізу комплексного стратегічного розвитку 

ПАТ «ХАРП», слід визначити, що саме показники виробництва оказують 

найбільший вплив на процеси стратегічного розвитку підприємства - протягом 

п’яти років комплексний стратегічний розвиток ПАТ «ХАРП» мав тенденцію 

до зниження протягом 2014-2018 рр. (Додаток Д, рис. 3.10 ). 
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Рис. 3.10. Інтегральні показники розвитку ПАТ «ХАРП» 

 

Спектр рішень щодо діяльності підприємства «Хартрон» включав участь 

в міжнародних космічних проектах по створенню нових та модифікації діючих 

систем ракет-носіїв для забезпечення комерційних пусків, однак   інтегральні 

показники  розвитку ПАТ «Хартрон» зменшилися за період 2014-2018 рр. 

майже вдвічі (Додаток Д, рис. 3.11), що свідчить про кризовий стан 

підприємства.  
 

 
 

Рис. 3.11. Інтегральні показники розвитку ПАТ «Хартрон» 

 

За результатами аналізу комплексного стратегічного розвитку 

ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» (ХАРВЕРСТ), слід визначити, 

комплексність та узгодженість в питаннях, що стосуються реалізації 
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стратегічних рішень. Комплексний стратегічний розвиток ПАТ «Харківський 

верстатобудівний завод» залишався приблизно на одному рівні протягом 2014-

2018 рр., але був нижче ніж у інших машинобудівних підприємств Харківської 

області (Додаток Д, рис. 3.12). 
 

 
 

Рис. 3.12 Інтегральні показники розвитку ПАТ «ХАРВЕРСТ» 

 

Комплексний стратегічний розвиток ПАТ «Харківський завод штампів та 

пресформ» залишався приблизно на одному рівні протягом 2016-2018 рр. 

(Додаток Д, рис. 3.13).  
 

 
 

Рис. 3.13. Інтегральні показники розвитку ПАТ «ХЗШП» 
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Науково-виробниче підприємство «Точприлад» (м.Харків) є розробником 

та національним виробником сучасного цифрового ваговимірювального 

обладнання та програмних комплексів обліку та автоматизації процесів 

зважувань автомобільного та залізничного транспорту. За результатами аналізу 

показників розвитку ПАТ «Точприлад», спостерігається позитивна тенденція 

зростання показника з 2014 р. по 2018 р. (Додаток Д, рис. 3.14). 
 

 
 

Рис. 3.14. Інтегральні показники розвитку ПАТ «Точприлад» 

 

Вирішення питань з маркетингової діяльності ПрАТ «Дослідний 

електромонтажний завод», характеризується неузгодженістю з іншими сферами 

діяльності (Додаток Д, рис. 3.15).  
 

 
Рис. 3.15. Інтегральні показники розвитку ПрАТ «ДЕЗ» 
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Для підприємства ПрАТ «Турбогаз» найбільш проблемними є виробничі 

питання, показники розвитку ПрАТ «Турбогаз» у 2017 р. зменшилися втричі у 

порівнянні з 2014 р. 
 

 
 

Рис. 3.16. Інтегральні показники розвитку ПрАТ «Турбогаз» 

 

За результатами аналізу показників розвитку ПрАТ «Харківський 

велосипедний завод», слід визначити, що стратегічний розвиток підприємства 

протягом п’яти років визначався показниками виробництва, а у 2017 році також 

показниками розвитку персоналу. Показники розвитку ПрАТ «ХВЗ» у 2014 р. 

мали критичні значення, але протягом 2015-2017 рр. поступово збільшувався 

(Додаток Д, рис. 3.17). 

 

 
 

Рис. 3.17. Інтегральні показники розвитку ПрАТ «ХВЗ» 
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За результатами аналізу показників розвитку ПрАТ «Лозівський завод 

Трактородеталь», слід визначити, що виробничі, фінансові та маркетингові 

рішення достатньо узгоджені (Додаток Д, рис. 3.18). 
 

 
 

Рис. 3.18. Інтегральні показники розвитку ПрАТ «Лозівський завод 

Трактородеталь» 

 

Ситуація стійкості розвитку та гармонічності в прийнятті стратегічних 

рішень спостерігається на ПрАТ «Харківський машинобудівний завод Плінфа» 

(Додаток Д, рис. 3.19). 
 

 
 

Рис. 3.19 Інтегральні показники розвитку ПрАТ «Харківський 

машинобудівний завод Плінфа» 
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За результатами аналізу показників розвитку ПрАТ «Купянський 

машинобудівний завод», слід зазначити, що підприємству представляє загрозу 

фінансова сфера діяльності (Додаток Д, рис. 3.20).  
 

 
 

Рис. 3.20. Інтегральні показники розвитку ПрАТ «Купянський 

машинобудівний завод» 
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фондового ринку України, результатів розрахунків фінансово-економічних 

результатів діяльності та за матеріалами сайтів підприємств (Додаток Е).  

Способом визначення кількості кластерів під час проведення кластерного 

аналізу є побудова дендрограми, яка графічно демонструє послідовність 

об’єднання кластерів. Використовуючи показники діяльності машинобудівних 

підприємств Харківської області та програмний продукт STATISTICA 10, нами 

була побудована дендрограми розвитку машинобудівних підприємств за 2014-

2018 рр. (Додаток Е, рис. 3.21). 

 

 
Рис. 3.21. Дендрограма досліджуваних підприємств у 2018 році 
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(деревоподібна кластеризація) і two-way joining (двовходова кластеризація), а 

також k-means (дивізійний метод k-середніх). Розрахункові дані показників 

аналізованих підприємств за 2014-2018 рр. були внесені в електронні таблиці 

SpreadSheet. Через те, що показники не нормовані, неможливо візуально 

здійснити кластеризацію підприємств та визначити їх стан. Тому всі вихідні 

дані повинні бути приведені до єдиного масштабу за рахунок нормування. 

Після такого перетворення всі значення коефіцієнтів лежать у діапазоні від 0 до 

1. Для початку проведемо кластеризацію агломеративним методом 

деревовидної кластеризації, де мірою відстані об’єктів у кластерах є евклідова 

відстань, а для ієрархічного об'єднання в кластери, оберемо метод Вальда.  

Як видно з рис. 3.21, досліджувані машинобудівні підприємства умовно 

можна поділити на 2 кластери. Дендрограма починається для кожного 

машинобудівного підприємства у своєму власному кластері. Коли рухатися 

вниз, підприємства машинобудування, які ближчі одне до одного, об’єднуються 

й утворюють кластери. Кожен вузол дендрограми є об’єднанням двох або 

більше кластерів. Окрім того, положення вузлів на вертикальній осі визначає 

відстань, на якій були об’єднані відповідні кластери. Виходячи з візуального 

представлення результатів, можна припустити, що досліджувані підприємства 

машинобудування Харківської області утворюють два кластери.  

До першого кластеру увійшли шість машинобудівних підприємств 

Харківської області: ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Завод ім. Фрунзе», ПАТ «ХТЗ 

ім. Орджонікідзе», ПАТ «ХАРП», ПАТ «Завод Південкабель», 

ДП «Машинобудувний завод ФЕД». Як видно з рис. 3, у цьому кластері 

помітний поділ на дві групи. В першій групі ПАТ «Турбоатом», в другу групу 

ввійшли підприємства із значними обсягами виробництва та товарообігу 

машинобудівні підприємства ПАТ «Завод ім. Фрунзе», ПАТ «Харківський 

тракторний завод ім. Орджонікідзе», ПАТ «ХАРП», ПАТ «Завод 

Південкабель», ДП «Машинобудувний завод ФЕД». 

Другий кластер відзначається нижчим рівнем розвитку (табл. 3.7) До 

цього кластера увійшли ПАТ «Електромашина», ПАТ «Турбогаз», 
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ПАТ «Укрелектромаш ХЕЛЗ», ПАТ «ХАРВЕРСТ», ПАТ «Харківський завод 

штампів та пресформ», ПАТ «Точприлад», ПАТ «Дослідний електромонтажний 

завод», ПАТ «ХВЗ», ПАТ «Лозівський завод Трактородеталь», 

ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Плінфа», ПАТ «Купянський 

машинобудівний завод», ПАТ «Хартрон». Цей кластер поділяється на два 

підкластери. До першої підгрупи потрапили ПАТ «Укрелектромаш ХЕЛЗ», 

ПАТ «ХАРВЕРСТ», ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ», 

ПАТ «Точприлад», ПАТ «Дослідний електромонтажний завод», ПАТ «ХВЗ», 

ПАТ «Лозівський завод Трактородеталь», ПАТ «Харківський машинобудівний 

завод «Плінфа», ПАТ «Купянський машинобудівний завод», ПАТ «Хартрон», 

які мають невеликий обіг, збиткові фінансові показники, не приділяють увагу 

маркетинговим заходам. До другої підгрупи належать ПАТ «Електромашина», 

ПАТ «Турбогаз», тобто можна сказати, що підприємства, які складають цей 

кластер характеризуються середнім рівнем розвитку. Як бачимо 10 із 18 

машинобудівних підприємств Харківської області характеризуються найнищим 

рівнем розвитку і лише 6 із 18 машинобудівних підприємств (що входять до 1-

ої підгрупи першого кластеру) мають високу інтенсивність та динаміку 

розвитку. Тобто до лідерів машинобудування 2018 року можна віднести 

ПАТ «Турбоатом». До середнього рівня розвитку належать: ПАТ «Завод ім. 

Фрунзе», ПАТ «Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе», 

ПАТ «ХАРП», ПАТ «Завод Південкабель», ДП «Машинобудувний завод ФЕД». 

І як свідчить кластерний аналіз аутсайдерами серед підприємств 

машинозудування Харківщини за збалансованою системою показників є 

ПАТ «ХАРВЕРСТ», ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ», 

ПАТ «Точприлад», ПАТ «Дослідний електромонтажний завод», ПАТ «ХВЗ», 

ПАТ «Лозівський завод Трактородеталь», ПАТ «Харківський машинобудівний 

завод «Плінфа», Приватне акціонерне товариство «Купянський 

машинобудівний завод», ПАТ «Хартрон». 

Проведений аналіз всередині кожного кластера дозволив виявити 

варіацію досліджуваних даних. Таким чином, підприємства, що входять до 
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найбільшого низькорозвиненого кластера окремо від інших можна ще раз 

ділити на кластери. Оскільки коефіцієнт варіації для цього кластера приймає 

значення від 0,06 до 0,47, тобто надто велика різниця між статистичними 

розподілами показників підприємств машинобудування із точки зору їх 

розмірності відносно середньої вибіркової. У результаті підприємства 

машинобудування Харківської області були розподілені по 2 кластерах та 4 

підкластерах, відповідно до яких сформовано подальші стратегії їх розвитку 

(табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Розподіл досліджуваних підприємств за кластерами (2018 р.) 
І кластер ІІ кластер 

І підкластер ІІ підкластер ІІІ підкластер ІV підкластер 
ПАТ 
«Турбоатом» 

ПАТ «Завод ім. 
Фрунзе», ПАТ 
«ХТЗ ім. 
Орджонікідзе», 
ПАТ «ХАРП», 
ПАТ «Завод 
Південкабель», ДП 
«Машинобудувний 
завод ФЕД» 

ПАТ «Укрелектромаш ХЕЛЗ», 
ПАТ «ХАРВЕРСТ», ПАТ 
«Харківський завод штампів та 
пресформ», ПАТ «Точприлад»,  
ПАТ «Дослідний 
електромонтажний завод», ПАТ 
«ХВЗ»,  ПАТ «Лозівський завод 
Трактородеталь», ПАТ 
«Харківський машинобудівний 
завод «Плінфа», ПАТ 
«Купянський машинобудівний 
завод», ПАТ «Хартрон» 

ПАТ 
«Електромашина», 
ПАТ «Турбогаз» 
 

 

Отже, за результатами табл. 3.7, найбільша питома вага підприємств 

приходиться на ІІ кластер (66,7%, 12 підприємств), відповідно питома вага 

підприємств І кластеру дорівнює 33,3% (6 підприємств). Відповідно до 

розрахунків можна зробити висновки, які змінні відігравали найбільшу роль в 

кожному з кластерів та під кластерів.  

Так, в І під кластері (ПАТ «Турбоатом») найбільш високе значення мали 

показники виручки, кількість працівників, виручка на одного працюючого, 

рентабельність, ліквідність та фінансова незалежність. Можна стверджувати, 

що даний підкластер представляє собою монополістичне підприємство, яке має 

вплив на розвиток галузі і в країні, і в світі на ринку машинобудування. 
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Незважаючи на складну фінансово-економічну ситуацію в країні, підприємство 

залишається прибутковим та динамічно розвивається.  

Значення змінних ІІ-го під кластера характеризується прибутковістю, 

меншою виручкою ніж І підкластер, задовільні значення витрат на 1 грн 

продукції, мають високий рівень оборотності та значну матеріаломісткість 

виробництва. В цілому, можна стверджувати, що ІІ підкластер займає друге 

місце за показниками діяльності. Цей кластер охоплює високо розвинуті 

машинобудівні конкурентоспроможні підприємства, які мають значну питому 

вагу ринку. Ці підприємства, незважаючи на вплив негативних чинників 

зовнішнього середовища, менш за інші були чутливими до структурних змін 

ринку, дисбалансу, коливанням курсу валют тощо. 

ІІІ підкластер представляє одну з найбільших груп підприємств Ці 

підприємства мають невелике значення виручки, деякі з них є збитковими. У 

даного під кластера спостерігаються невисокі показники за чисельністю 

працівників, фондовіддачі, деяким видам рентабельності. Підприємства 

недостатньо приділяють уваги маркетингу та просуванню продукції. 

Підкластер можна охарактеризувати як групу підприємств, яка складається із 

середніх та невеликих, достатньо конкурентоспроможних підприємств, які 

мають можливості для розвитку.  

IV підкластер характеризується середніми значеннями показників 

виручки, високими показниками фондовіддачі, продуктивності. До кластеру 

входять середні підприємства, які не є лідерами, але працюють стабільно, 

приділяють увагу розвитку персоналу. 

Для визначення стратегій розвитку підприємств кожного з кластерів, 

розглянемо чи відбувалися якість зміни у формуванні таких кластерів протягом 

останніх п’яти років. Побудуємо дендрограми за аналогічними показниками 

діяльності відповідних машинобудівних підприємств 2014-2017 р.р. (Додаток 

Е). Як видно (Додаток Е, табл. Е.1), склад підприємств, які входять до кластеру 

змінилася. До ІІ під кластеру не входили ПАТ «ХАРП» та ПАТ «ХТЗ ім. 

Орджонікідзе», які мали за деякими показниками незадовільні результати 
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діяльності, але організаційні зміни, що здійснювалися на підприємстві, 

інвестиції та інноваційні рішення дозволили змінити напрям стратегічного 

розвитку. Так само, ПАТ «Турбогаз», у 2016 році мало гірші позиції та входило 

до ІІІ підкластеру, у 2017 році покращило результати та змінило свою  позицію  

(Додаток Е, табл. Е.2 ). 

За результатами кластерного аналізу 2016 року, отримано під кластери, 

аналогічні 2018 року діяльності, однак змінилася структура кластерів, до І 

кластеру входить лише одне машинобудівне з досліджуваних підприємств ПАТ 

«Турбоатом», всі інші підприємства входять до ІІ кластеру, тобто 2015 рік був 

найбільш проблемним з точки зору виробничої, фінансової , маркетингової 

діяльності для більшості підприємств України, про що свідчать отримані 

результати. (Додаток Е, табл. Е.3 ) 

Щодо результатів кластерного аналізу машинобудівних підприємств 

Харківської області 2015 року, отримано майже ідентичні результати до 2018 

року, за винятком результатів по ПАТ «Хартрон», яке входило до ІV під 

кластеру, тобто мало кращі показники діяльності ніж останні 2016-2017 роки. 

(Додаток Е, табл. Е.4 ).  

Результати аналізу даних кластерізації за 2014 рік (Додатки, табл.) свідчать, 

про деякі незначні зміни у розподілі машинобудівних підприємств за кластерами 

порівняно з 2015-2018 рр. Так, Публічне акціонерне товариство «ХАРП» у 2014 

році входило до ІІ під кластеру, маючи високі рейтинги та результати діяльності, 

займаючи одну з провідних позицій на ринку підшипників. Що до інших під 

кластерів, результати майже ідентичні за 2014-2018 роки. 

Застосування методу кластерного аналізу дозволяє провести групування 

підприємств за видами стратегій, що є результатом прийняття та реалізації 

стратегічних рішень, виділити проблемні зони та розробити рекомендації щодо 

подальшого його покращення. Представлені стратегії розвитку проаналізовано 

за інформацією результатів діяльності підприємств, аналізу збалансованих 

показників, кластерного аналізу та корпоративних сайтів досліджуваних 

машинобудівних підприємств Харківської області за 2014-2018 рр. (табл. 3.8).  
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Таблиця3. 8 

Стратегії розвитку досліджуваних підприємств  
Підприємства Характеристика стратегій розвитку за кластерами 

IV підкластер: ПАТ 
«Електромашина», ПАТ 
«Турбогаз» 
 
 
 
 
 

Характеризується середніми значеннями показників 
виручки, високими показниками фондовіддачі, 
продуктивності. До кластеру входять середні 
підприємства, які працюють стабільно, приділяють 
увагу розвитку персоналу. Реалізуються стратегії 
зовнішнього та внутрішнього зростання за рахунок 
розширення асортименту та виходу на зовнішні ринки 
збуту. 

ІІІ підкластер: ПАТ 
«Укрелектромаш ХЕЛЗ», ПАТ 
«ХАРВЕРСТ», ПАТ 
«Харківський завод штампів та 
пресформ», ПАТ «Точприлад»,  
ПАТ «Дослідний 
електромонтажний завод», 
ПАТ «ХВЗ»,  ПАТ «Лозівський 
завод Трактородеталь», ПАТ 
«Харківський машинобудівний 
завод «Плінфа»», ПАТ 
«Купянський машинобудівний 
завод», ПАТ «Хартрон» 

Підприємства мають невелике значення виручки, деякі з 
них є збитковими. У даного підкластера 
спостерігаються невисокі показники за показниками 
фондовіддачі та рентабельності. Підприємства мають 
незначну маркетингову активність. Підкластер можна 
охарактеризувати як групу, що складається із середніх 
та невеликих підприємств, які мають можливості для 
розвитку. Реалізується стратегія виживання за критерієм 
стійкості фінансово-економічного стану. Вирішення 
проблем через консолідацію та переміщення капіталу, 
економію, зниження витрат, пошук додаткових джерел 
доходу, скорочення активів для оздоровлення. 

ІІ підкластер: ПАТ «Завод ім. 
Фрунзе», ПАТ «ХТЗ ім. 
Орджонікідзе», ПАТ «ХАРП», 
ПАТ «Завод Південкабель», ДП 
«Машинобудувний завод ФЕД» 
(вироб) 

Підприємства характеризується незначною 
прибутковістю, задовільними значеннями витрат на 1 
грн. продукції, мають високий рівень оборотності та 
значну матеріаломісткість виробництва. В цілому, 
можна стверджувати, що ІІ підкластер займає друге 
місце за результатами діяльності. Цей кластер охоплює 
достатньо розвинуті та конкурентоспроможні 
підприємства, які мають значну питому вагу на ринку. 
Ці підприємства, незважаючи на вплив негативних 
чинників зовнішнього середовища, менш за інші були 
чутливими до структурних змін ринку, дисбалансу, 
коливанням курсу валют тощо. Використовують 
стратегію внутрішнього зростання за рахунок оновлення 
продукції та розширення ринку, пошуку нових ринків 
збуту, постійного навчання персоналу підприємства, 
реструктуризації виробничих потужностей. 

І підкластер (ПАТ 
«Турбоатом»)  

Підприємство має найбільш високе значення за 
показниками: чисельність працівників, виручка на 
одного працюючого, рентабельність, ліквідність та 
фінансова незалежність. Можна стверджувати, що це 
підприємство  має вплив на розвиток галузі в країні і в 
світі на ринку машинобудування. Незважаючи на 
складну фінансово-економічну ситуацію в країні, 
підприємство залишається прибутковим та динамічно 
розвивається. Дотримується стратегії «без змін», так як 
є монополістом.  
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Проведений аналіз стратегій розвитку досліджуваних машинобудівних 

підприємств та результатів їх реалізації дає можливості охарактеризувати 

стратегічні рішення за ознакою цілеспрямованості, їх змістовного наповнення. 

Для більшості підприємств в умовах нестабільності основною стратегічною 

метою є збереження фінансово-економічної сталості, закріплення їх ринкових 

позицій. 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.  

 

 

3.3. Методичний підхід до оцінювання узгодженості стратегічних рішень 

в процесі прийняття та готовності до їх реалізації 

 

 

Методичний підхід до прийняття стратегічних рішень базується на 

визначених принципах, стратегічних заходах та включає методичне 

забезпечення його реалізації. Основною ідеєю такого методичного підходу 

виступає розробка та реалізація стратегії розвитку як системи 

взаємоузгоджених стратегічних рішень за основними напрямками розвитку 

підприємства, що визначають його внутрішній стан та зовнішню поведінку. 

Враховуючи сформовані принципи необхідно визначити змістовні елементи 

оцінки щодо узгодженості стратегічних рішень в процесі прийняття та 

готовності до їх реалізації.  

Так, в основі методичного підходу до оцінювання узгодженості 

стратегічних рішень в процесі прийняття та готовності до їх реалізації покладено 

основні положення та стандарти, що розроблені світовими організаціями за 

напрями ефективного управління, стійкого розвитку, менеджменту якості, 

соціальної відповідальності [193]. Одним з базових стандартів став продукт 

Європейського фонду з управління якістю (EFQM) «Модель досконалості». 

Модель EFQM це практичний інструмент, який використовується як: структура 
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діючої системи менеджменту; інструмент само оцінювання для визначення 

напрямів удосконалення та прийняття відповідних рішень; система для розробки 

та реалізації ініціатив з покращення діяльності; основа для формування 

стратегічного мислення, що застосовується на всіх рівнях організації. 

Загальна схема елементів методичного підходу до оцінювання 

узгодженості стратегічних рішень в процесі прийняття та готовності до їх 

реалізації представлена на рис. 3.22. В структурі моделі виділені складові 

відповідно процесам прийняття-реалізації стратегічних рішень (визначеність 

стратегічних цілей; розробка та реалізація стратегії; розвиток компетентності 

персоналу; підвищення інноваційності бізнес-процесів; застосування нових 

форм співробітництва) та очікуваним результатам-вигодам з реалізації 

стратегічних рішень для підприємства та його зацікавлених сторін. 
 

 
 

Рис. 3.22. Змістовні елементи оцінювання узгодженості стратегічних 

рішень в процесі прийняття та готовності до їх реалізації 

 

Таким чином заявлена методика включає оцінку за наступними 

елементами: 

Інструментарій удосконалення та розвитку  
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1. Визначеність у стратегічних цілях та можливості  їх реалізації: 

1.1. Стратегічні цілі та наміри підприємства. 

1.2. Формування та реалізація стратегії. 

1.3. Персонал підприємства. 

1.4. Партнерство та ресурси. 

1.5. Бізнес-процеси підприємства. 

2. Ступінь задоволення у досягненні цілей: 

2.1. Ключові результати діяльності підприємства. 

2.2. Результати підприємства для управлінського персоналу. 

2.3. Результати підприємства для власників. 

2.4. Результати підприємства для партнерів. 

1.1. Стратегічні наміри та цілі підприємства 

Стратегічне управління сучасним підприємством починається у момент 

усвідомлення основних орієнтирів, які формалізуються у стратегічний намір, 

місію та бачення підприємства. Саме тому визначення стратегічних намірів стає 

першим кроком в управлінні процесами формування та реалізації стратегічного 

потенціалу підприємства. Оцінка такої складової ґрунтується на отриманні 

відповідей на наступні питання: 

1.1.1. Сформовані стратегічні наміри є джерелом стійкого стратегічного 

розвитку підприємства. 

1.1.2.  Стратегічні наміри підприємства ґрунтуються на глибокому 

розумінні особливостей сформованого бізнес-середовища 

підприємства, орієнтовані на використання зовнішніх можливостей 

для розвитку. 

1.1.3. Стратегічні наміри підприємства ґрунтуються на інформації, 

сформованої за рахунок всебічного аналізу результатів діяльності 

як самого підприємства, так інших видів діяльності. 

1.1.4. Стратегічні наміри підприємства узгоджені із цінностями та 

культурою підприємства. 

1.2. Формування та реалізація стратегії. 
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Сучасне стратегічно орієнтоване підприємство здійснює свою місію та 

стратегічні наміри шляхом розробки та реалізації стратегії, узгодженості рішень, 

збалансування інтересів усіх зацікавлених сторін, врахування запитів ринку та 

сектору, в якому оперує підприємство. Зацікавленими сторонами тут, перш за все, 

виступають споживачі, власники, партнери та менеджери  підприємства. 

Відповідно до розробленої стратегії формуються та реалізуються політика 

підприємства, система планів та цілей, розгортаються нові процеси. Таким чином, 

оцінювання такої складової передбачає відповіді на наступні питання: 

1.2.1. Стратегія підприємства ґрунтується на глибокому розумінні та 

усвідомленні дійсних потреб та очікувань ключових для 

підприємства зацікавлених сторін. 

1.2.2. Стратегія підприємства ґрунтується на розумінні та глибокому 

аналізі сильних та слабких сторін підприємства, можливостей та 

погроз зовнішнього середовища. 

1.2.3. Стратегія підприємства зазнає постійного перегляду та 

коректування, а тому завжди є актуальною. 

1.2.4. Стратегія підприємства у повному ступені може бути реалізована 

через систему бізнес-процесів підприємства. 

1.3. Персонал 

Підприємства, орієнтовані на стратегічний розвиток, прагнуть до 

максимально повного використання потенціалу персоналу на індивідуальному, 

колективному та організаційному рівні, його розвитку. Це забезпечується через 

пошук та надання різних можливостей персоналу для розвитку його знань, 

умінь та компетенцій, залучення персоналу до управління ключовими бізнес-

процесами, розробку ефективних систем мотивації та стимулювання праці. 

Складова персоналу розкривається у наступному наборі ключових питань: 

1.3.1. На підприємства налагоджена та дія система управління 

персоналом. 

1.3.2. Знання та компетентність персоналу підлягають регулярному 

оцінюванню із наступним визначенням напрямів розвитку. 
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1.3.3. Персонал підприємства залучається до управління ключовими 

бізнес-процесами, його пропозиції використовуються під час 

розробки стратегічних рішень. 

1.3.4. Між персоналом підприємства та управлінською системою 

налагоджено ефективний діалог. 

1.3.5. Персонал підприємства розглядається як найцінніший ресурс, що 

проявляється у турботі через систему матеріального та 

нематеріального заохочення. 

1.4. Партнерство та ресурси. 

Стратегічно орієнтовані підприємства прагнуть до побудови ефективної 

системи стійких зв’язків із агентами зовнішнього середовища, які так чи 

інакше, розглядаються ним як реальні та потенційні партнери (оскільки прямо 

або опосередковано впливають на досягнення стратегічних цілей підприємства, 

визначаючи та формуючи можливості для розвитку). Управління зв’язками із 

партнерами передбачає планування та організацію взаємодії із клієнтами, 

постачальниками основних ресурсів. Партнерство стає реальним лише за умови 

досягнення балансу інтересів та потреб підприємства, суспільства та 

навколишнього середовища. Така складова може бути оцінена за наступним 

набором ключових питань: 

1.4.1. Підприємство проводить активну діяльність з налагодження 

комунікацій та управління зовнішніми зв’язками. 

1.4.2. Забезпечення фінансової стійкості стає обов’язковою умовою для 

налагодження ефективних комунікацій та забезпечення довіри до 

підприємства з боку потенційних партнерів. 

1.4.3. Управління знаннями є важливим бізнес-процесом для 

підприємства, оскільки виступає основою його інноваційного 

розвитку. 

1.4.4. Підприємство залучено до процесів обміну знаннями та 

трансферу технологій у зовнішньому середовищі. 
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1.4.5. Підприємство орієнтоване на ефективне управління майном та 

усіма видами ресурсів (в тому числі інформаційними). 

1.5. Стратегічно орієнтовані підприємства розробляють, управляють та 

покращують усі бізнес-процеси з метою створення унікальної цінності для 

споживачів та інших зацікавлених сторін. Складова враховує усі типи 

внутрішніх бізнес-процесів, а саме: функціональні, організаційні та 

управлінські; може бути оцінена за наступними питаннями: 

1.5.1. Бізнес-процеси на підприємстві розробляються та впроваджуються 

систематично. 

1.5.2. Бізнес-процеси на підприємстві покращуються коли це необхідно 

на основі використання інновацій, що формує додаткову унікальну 

цінність процесу для зацікавленої сторони. 

1.5.3. Продукція та послуги підприємства відповідають очікуванням 

споживачів. 

1.5.4. Продукція та технології підприємства відповідають вимогам 

ринку. 

1.5.5. Відносини із споживачами є об’єктом управління, що дозволяє їх 

постійно розвивати. 

Що стосується аспекту задоволення результатами реалізації стратегічних 

рішень підприємства, то він розкривається через вимірювання ефективності 

діяльності підприємства за чотирма основними складовим. 

2.1. Ключові результати діяльності підприємства. 

Передбачає використання сформованого набору індикаторів для 

оцінювання загальних результатів фінансово-економічної діяльності 

підприємства. Тут дослідників цікавлять наступні питання: 

2.1.1. Загальні тенденції у змінах ключових показників діяльності. 

2.1.2. Ступінь досягнення запланованих рівнів ключових показників. 

2.1.3. Ступінь порівнюваності результатів підприємства із досягненнями 

інших організацій або з іншими світовими практиками. 

2.2. Результати підприємства для управлінського персоналу. 
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Передбачає вимірювання та оцінювання ступеня дотримання інтересів 

менеджменту к однієї з ключових зацікавлених сторін у діяльності 

підприємства та основного джерела управлінської компетентності щодо 

розвитку стратегічного потенціалу підприємства. Оцінювання результатів 

включає наступні показники: 

2.2.1. Загальні тенденції у змінах настрою та результативності 

менеджменту. 

2.2.2. Ступінь досягнення запланованої збалансованості інтересів 

менеджменту. 

2.2.3. Ступінь порівнюваності результатів підприємства із досягненнями 

інших організацій або з іншими світовими практиками щодо 

управління відносинами із менеджментом. 

2.3. Результати підприємства для власників. 

Передбачає вимірювання та оцінювання ступеня дотримання інтересів 

власників як однієї з ключових зацікавлених сторін у діяльності підприємства 

та основного джерела стратегічних рішень. Оцінювання результатів включає 

наступні показники: 

2.3.1. Загальні тенденції у змінах настрою власників. 

2.3.2. Ступінь досягнення запланованих інтересів власників. 

2.3.3. Ступінь порівнюваності результатів підприємства із досягненнями 

інших організацій або з іншими світовими практиками щодо 

управління відносинами із власниками. 

2.4. Результати підприємства для партнерів. 

Передбачає вимірювання та оцінювання ступеня дотримання інтересів 

партнерів як зацікавлених осіб, що визначають зовнішні можливості 

стратегічного розвитку підприємства. Оцінювання результатів включає 

наступні показники: 

2.4.1. Загальні тенденції у змінах настрою партнерів. 

2.4.2. Ступінь досягнення запланованих інтересів партнерів. 

2.4.3. Ступінь порівнюваності результатів підприємства із досягненнями 
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інших організацій або з іншими світовими практиками щодо 

управління відносинами із реальними  та потенційними. 

Методика оцінювання передбачає три етапи: 

1. Визначення пріоритетності кожного  з дев’яти критеріїв у процесах 

прийняття та реалізації стратегічних рішень підприємства (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Визначення пріоритетності критеріїв процесів прийняття та реалізації 

стратегічних рішень підприємства 
№ 
з/п 

Назва складової Рівень впливу, % 

1 Стратегічні цілі та наміри підприємства  
2 Формування та реалізація стратегії  
3 Персонал підприємства  
4 Партнерство та ресурси  
5 Бізнес-процеси підприємства  
6 Ключові результати діяльності підприємства  
7 Результати підприємства для управлінського 

персоналу 
 

8 Результати підприємства для власників  
9 Результати підприємства для партнерів  

Сума 100% 

 

2. Оцінювання кожної складової за визначеними критеріями в розрізі 

окремих питань. 

Для вирішення такого завдання головним питанням є вибір шкали для 

оцінювання узгодженості стратегічних рішень в процесі прийняття та 

готовності до їх реалізації. 

Розрізняють такі типи шкал: номінальна, порядкова, інтервальна, 

відношень. Але найбільші переваги перед іншими має шкала порядку завдяки 

відносній простоті експертної оцінки показників якості за ступенем значущості.  

Шкала для оцінювання описана у таблиці 3.10. 
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Таблиця 3.10 

Критерії оцінювання узгодженості стратегічних рішень в процесі прийняття та готовності до їх реалізації 
Складова Питання за 

складовою 
Оцінки за 100% шкалою 

Складова визначеності у стратегічних цілях та можливостей їх реалізації 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 

 
1.4 

 
1.5 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4 

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5 

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 
1.4.4, 1.4.5 

1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 
1.5.4, 1.5.5 

Відсутність 
будь-яких 
фактів що 

можуть 
підтвердити 
позитивну 

відповідь на 
питання 

Наявність певних 
фактів, які можуть 

підтвердити 
позитивну відповідь 

на питання 

Наявність достатньої 
кількості фактів, які 
можуть підтвердити 
позитивну відповідь 

на питання 

Наявність очевидних  
фактів, які можуть 

підтвердити 
позитивну відповідь 

на питання 

Наявність вичерпних 
свідчень що 

підтверджують 
абсолютно позитивну 
відповідь на питання 

  0 5 10 
 

15 20 25 30 35 
 

40 45 50 55 60 
 

65 70 75 80 85 
 

90 95 100 
 

Складова задоволеності  результатам з реалізації стратегічних рішень для підприємства та його зацікавлених сторін 
 
 
 
 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 
2.4.1 

Результати 
негативні або 

відсутні 

Результати задовільні Позитивні тенденції 
за показниками 

Позитивні тенденції 
та стійкі результати 

за всіма показниками 

Позитивні тенденції 
та стійкі результати 
протягом 3-х років 

2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 
2.4.2 

Недосягнення 
усіх 

показників 

Часткове досягнення 
показників 

Досягнення основних 
показників 

Досягнення усіх 
планових показників 

Абсолютне 
досягнення та 
перевищення 

планових показників 
2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 
2.4.3 

Відсутні 
об’єктивні 

дані для 
порівняння 

Може бути порівняно 
за окремими 
аспектами 

Може бути порівняно 
із прямими 

конкурентами 

Може бути порівняно 
із найкращими 

компаніями у галузі 

Може бути порівняно 
із найкращими 

світовими 
компаніями 

  0 5 10 
 

15 20 25 30 35 
 

40 45 50 55 60 
 

65 70 75 80 85 
 

90 95 100 
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3. Узагальнення отриманих оцінок та розрахунок кількості балів за 

кожною складовою формування та реалізації стратегічного потенціалу 

підприємства (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Методика розрахунку кількості балів за кожною складовою 

прийняття та реалізації стратегічних рішень на підприємстві 
Визначеність у стратегічних цілях та можливостей їх реалізації 

Складова 1.1 % 1.2 % 1.3 % 1.4 % 1.5 % 

Питання за 
складовою 

1.1.1  1.2.1  1.3.1  1.4.1  1.5.1  
1.1.2  1.2.2  1.3.2  1.4.2  1.5.2  
1.1.3  1.2.3  1.3.3  1.4.3  1.5.3  
1.1.4  1.2.4  1.3.4  1.4.4  1.5.4  

    1.3.5  1.4.5  1.5.5  
Сума за 
складовою 

          

  ÷4  ÷4  ÷5  ÷5  ÷5 
Кількість 
балів 

          

Задоволеність  результатами з реалізації стратегічних рішень для підприємства та його 
зацікавлених сторін 

Складова 2.1 % 2.2 % 2.3 % 2.4 %   

Питання за 
складовою 

2.1.1  2.2.1  2.3.1  2.4.1    
2.1.2  2.2.2  2.3.2  2.4.2    
2.1.3  2.2.3  2.3.3  2.4.3    

Сума за 
складовою 

          

  ÷3  ÷3  ÷3  ÷3   
Кількість 
балів 

          

 

 

4. Агрегування отриманих балів в один рівень щодо узгодженості 

стратегічних рішень в процесі прийняття та готовності до їх реалізації. 

Методика визначення загального рівня узгодженості стратегічних рішень в 

процесі прийняття та готовності до їх реалізації представлена у таблиці 3.12. 
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Таблиця 3.12 

Методика розрахунку рівня узгодженості стратегічних рішень в процесі 

прийняття та готовності до їх реалізації 

 
Складова Кількість 

балів 
Вагомість 

впливу 
Результуючий бал 
(кількість балів × 
вагомість впливу) 

Стратегічні цілі та наміри підприємства    
Формування та реалізація стратегії    
Персонал підприємства    
Партнерство та ресурси    
Бізнес-процеси підприємства    
Ключові результати діяльності 
підприємства 

   

Результати підприємства для 
управлінського персоналу 

   

Результати підприємства для власників    
Результати підприємства для партнерів    

СУМА   
 

Оцінювання рівня узгодженості стратегічних рішень в процесі прийняття 

та готовності до їх реалізації передбачає залучення експертів для отримання 

якомога об’єктивніших даних. 

Під час підбору експертів враховувалися рекомендації про їх відбір з 

урахуванням компетенції. Група не повинна складатися із представників 

вузької спеціалізації, так як їх думка може мати тенденційний характер. 

Необхідно також звертати увагу на ступінь складності об’єкту експертизи та 

наявності у експертів необхідної кваліфікації, досвіду роботи. Повинні 

враховуватися й особистісні відносини між експертами. Необхідно також 

виявити можливі протиріччя між цілями експертизи та цілями експертів для 

того, щоб передбачити зміщення групової оцінки у напрямку, бажаному для 

одного або декількох, або всієї групи експертів. 

Точність групової експертної оцінки багато в чому залежить від кількості 

респондентів у групі. Чим їх більше, тим вища точність та достовірність оцінки.  
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Однак із збільшенням кількості експертів зростають витрати на 

проведення експертизи, виникають складності із виявленням узгодженої думки 

експертів. У зв’язку з цим виникає необхідність встановлення оптимальної 

кількості експертів у групі за одночасним забезпеченням достовірності 

отриманих результатів. Дослідженню означеною проблеми присвячено 

численну кількість робіт. Дані свідчать про відсутність єдності думок у питанні 

про чисельність експертних груп і на практиці численність експертних груп 

обмежується 8-12 особами. 

Ідеальний експерт повинен володіти такими якостями: 

1) мати у своєму розпорядженні знання про максимально можливий 

спектр досліджуваних організаційних явищ і їх відносну значущість; 

2) мати інформацію про причини й наслідки досліджуваних 

організаційних явищ; 

3) бути здатним точно описати досліджувані явища, їх причини й 

наслідки; 

4) мати бажання описати ці явища точно й акуратно. 

Експерти для участі в оцінюванні обиралися виходячи з таких факторів: 

стаж роботи на підприємстві та  на керівній посаді; 

кваліфікація та специфіка посади (вид діяльності); 

базова та додаткова освіта; 

діяльність, пов’язані з інноваційним розвитком підприємства тощо. 

Для апробації обґрунтованої методики обрано підприємства 

індустріальну групи «У.П.Е.К.»  - ПАТ «ХАРП» та ПАТ «ХАРВЕРСТ», що 

входить до складу корпорації.  

До оцінки було залучено 8 експертів (заступників директора, керівників 

провідних департаментів, дослідницьких центрів) з головного офісу корпорації 

індустріальної групи «У.П.Е.К.»  . 

У таблиці 3.13 наведено розподіл експертних оцінок стосовно 

пріоритетності складових оцінювання узгодженості стратегічних рішень в 

процесі прийняття та готовності до їх реалізації для ПАТ «ХАРП». 
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Таблиця 3.13 

Розподіл експертних оцінок стосовно пріоритетності складових в 

оцінюванні узгодженості стратегічних рішень в процесі прийняття та 

готовності до їх реалізації на ПАТ «ХАРП» 

Складові 
Експерти Середнє 

1 2 3 4 5 6 7 8 % 
Стратегічні цілі та 
наміри підприємства 

15 15 14 10 15 10 10 10 12 

Формування та 
реалізація стратегії 

10 12 12 15 10 10 15 15 12 

Персонал 
підприємства 

20 14 18 10 20 9 10 10 14 

Партнерство та 
ресурси 

15 10 15 10 15 10 10 12 12 

Бізнес-процеси 
підприємства 

10 10 8 14 10 18 14 15 12 

Ключові результати 
діяльності 
підприємства 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Результати 
підприємства для 
управлінського 
персоналу 

5 8 7 8 5 8 8 7 7 

Результати 
підприємства для 
власників 

5 8 6 8 5 8 8 6 7 

Результати 
підприємства для 
партнерів 

5 8 5 10 5 12 10 10 8 

Сума 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Як видно з таблиці найбільшу питому вагу щодо узгодженості стратегічних 

рішень в процесі прийняття та готовності до їх реалізації на ПАТ «ХАРП» 

мають ключові результати діяльності підприємства (15%), персонал (14); також 

значний пріоритет мають стратегічні наміри та цілі, стратегія підприємства, 

управління партнерськими зв’язками та внутрішні бізнес-процеси (по 12%). 

Розподіл експертних оцінок стосовно пріоритетності складових 

оцінювання узгодженості стратегічних рішень в процесі прийняття та 
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готовності до їх реалізації на ПАТ «ХАРВЕРСТ», наведено у табл. 3.14. 

Таблиця 3.14 

Розподіл експертних оцінок стосовно пріоритетності складових в 

оцінюванні узгодженості стратегічних рішень в процесі прийняття та 

готовності до їх реалізації на ПАТ «ХАРВЕРСТ» 

Складові Експерти Середнє 
1 2 3 4 5 6 7 8 % 

Стратегічні цілі та 
наміри підприємства 10 12 12 12 12 10 9 10 11 

Формування та 
реалізація стратегії 9 9 9 9 9 12 9 12 10 

Персонал 
підприємства 15 12 13 13 13 12 11 13 13 

Партнерство та 
ресурси 8 11 10 10 10 12 9 10 10 

Бізнес-процеси 
підприємства 15 15 15 15 15 12 16 15 15 

Ключові результати 
діяльності 
підприємства 

18 16 16 16 16 16 18 14 16 

Результати 
підприємства для 
управлінського 
персоналу 

7 10 10 10 10 10 9 10 10 

Результати 
підприємства для 
власників 

11 8 8 8 8 8 10 8 9 

Результати 
підприємства для 
партнерів 

7 7 7 7 7 8 9 8 8 

Сума 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Як видно з таблиці 3.9 для узгодженості прийняття стратегічних рішень 

та готовності до їх реалізації на ПАТ «ХАРВЕРСТ»  найбільше значення мають 

елементи за такими критеріями як ключові результати діяльності підприємства 

(16%), ефективність бізнес-процесів (15%), персонал підприємства (13%), а 

також стратегічні наміри та цілі (11%). 

Результати оцінювання в розрізі за кожним критерієм представлені на 

рис. 3.23-3.31. 
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Рис. 3.23. Результати оцінювання за критерієм стратегічних намірів та 

цілей. 

 

Експертні оцінки за критерієм стратегічних намірів у обох досліджуваних 

підприємств (з незначною перевагою ДП «ХАРВЕРСТ») знаходяться на 

достатньо високому рівні, а тому можна вважати їх обґрунтованими, 

послідовними, логічними. 

 
 

 
 

Рис. 3.24. Результати оцінювання за критерієм формування та реалізації 

стратегії. 

 

Результати оцінювання за критерієм  формування та реалізації стратегії 

підприємства також характеризується достатнім рівнем ефективності (вище 

61%). Однак, за трьома з чотирьох питань спостерігається перевага за ПАТ 

«ХАРП». На ПАТ «ХАРВЕРСТ» є певні проблеми із узгодженням стратегії 

підприємства із інтересами зацікавлених сторін (груп стратегічного впливу). 
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Рис. 3.25. Результати оцінювання за критерієм персоналу підприємства. 

 
Результати оцінювання за критерієм управління персоналом підприємства 

має невисокі показники, найвище значення по першому питанню, що 

стосується наявності системи управління персоналом на підприємства не 

перевищує значення 75% (ПАТ «ХАРП») та 82% (ПАТ «ХАРВЕРСТ»). Решта 

показників коливаються у діапазоні від 42% до 56% (для ПАТ «ХАРП» та від 

51% до 62% для ПАТ «ХАРВЕРСТ»). 

 

 

 
 

Рис. 3.26. Результати оцінювання за критерієм партнерства та ресурсів. 

 

Складова за критерієм партнерства та ресурсів має неоднорідні значення 

середніх оцінок, що пов’язано із структурою цієї складової. Основні проблеми 

підприємств стосуються управління фінансовими ресурсами та підтримання 

необхідного та достатнього рівня фінансової стійкості. 
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Рис. 3.27. Результати оцінювання за критерієм бізнес-процесів 

підприємства. 

 

Управління бізнес-процесами на обох підприємствах в основному 

відповідає заявленим стратегіям та дозволяє формувати стійкі конкурентні 

переваги підприємства. 

 

 

 
 

Рис. 3.28. Результати оцінювання за критерієм ключових результатів 

діяльності підприємства. 

 

В цілому підприємству вдається досягати запланованих рівнів ключових 

показників ефективності, які можуть зберігати позитивні тенденції у динаміці. 

Разом з тим, діяльність корпорації ІГ «У.П.Е.К.» може стати об’єктом для 

порівняння як з прямими конкурентами у галузі, так і безумовними лідерами 
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галузі, до активної співпраці із якими воно прагне у своїй господарській 

діяльності. 

 

 

 
 

Рис. 3.29. Кількість балів за критерієм задоволеності результатами для 

управлінського персоналу. 

 

Підприємствам ІГ «У.П.Е.К.» в цілому вдається досягати збалансованості 

інтересів менеджменту, що підтверджується достатньо високими (на ПАТ 

«ХАРП» вище 75%) показниками за цією складовою. Значення за цим 

критерієм на  ПАТ «ХАРВЕРСТ»» є нижчими за всіма питаннями, а тому 

можна зробити висновки про існування можливих проблем при прийнятті та 

реалізації стратегічних рішень через неузгодженість інтересів управлінського 

персоналу. 

 

 
 

Рис. 3.30. Кількість балів за критерієм задоволеності результатами для 

акціонерів. 

 

Стосовно обох досліджуваних підприємств акціонерів можна вважати 
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високо лояльними та такими, що розділяють цінності та стратегічні наміри 

щодо розвитку підприємств. Так як досліджувані підприємства входять до 

складу корпорації ІГ «У.П.Е.К.», результати оцінювання за даним критерієм 

продемонстрували майже однаковий рівень  задоволеності власників. 

 

 

 
 

Рис. 3.31. Кількість балів за критерієм задоволеності результатами 

підприємства для партнерів. 

 

Достатньо ефективним є управління зовнішніми комунікаціями 

підприємств, що підтверджується високими значеннями показників за 

результатами цієї складової. Таблиця 3.15 відображає розрахунок загального 

показника узгодженості стратегічних рішень в процесі прийняття та готовності 

до їх реалізації  на ПАТ «ХАРП». 

Таблиця 3.15 

Розрахунок рівня узгодженості стратегічних рішень в процесі 

прийняття та готовності до їх реалізації на ПАТ «ХАРП» 
Складова Кількість 

балів 
Вагомість 

впливу 
Результуючий бал 
(кількість балів × 
вагомість впливу) 

Стратегічні цілі та наміри підприємства 74,4 0,12 8,9 
Формування та реалізація стратегії 76,6 0,12 9,2 
Персонал підприємства 54,5 0,14 7,6 
Партнерство та ресурси 59,3 0,12 7,1 
Бізнес-процеси підприємства 78,1 0,12 9,4 
Ключові результати діяльності 
підприємства 66,5 0,15 10,0 

Ряд1; 
2.4.1; 
83,1 

Ряд1; 
2.4.2; 
74,4 

Ряд1; 
2.4.3; 
75,0 

%
 

Питання за складовою 

ПАТ «ХАРП» ПАТ «ХАРВЕРСТ» 



199 

 

Продовження таблиці 3.15 
 

Складова Кількість 
балів 

Вагомість 
впливу 

Результуючий бал 
(кількість балів × 
вагомість впливу) 

Результати підприємства для 
управлінського персоналу 81,3 0,07 5,7 

Результати підприємства для власників 80,6 0,07 5,6 
Результати підприємства для партнерів 77,5 0,08 6,2 
СУМА  69,7 

 

За результатми розразунків його рівень склав 69,7% при максимально 

можливих 100% (табл. 3.15). Це означає, що підприємство має суттєвий резерв 

для підвищення ефективності процесів формування, реалізації та розвитку 

свого стратегічного потенціалу. 

Розрахунок загального показника показника узгодженості стратегічних 

рішень в процесі прийняття та готовності до їх реалізації на ПАТ «ХАРВЕРСТ» 

представлено у табл. 3.16. Він складає 69,5%, що ще раз показує схожі 

особливості процесів прийняття та реалізації стратегічних рішень на 

досліджуваних підприємствах. 

Таблиця 3.16 

Розрахунок рівня узгодженості стратегічних рішень в процесі 

прийняття та готовності до їх реалізації  на ПАТ «ХАРВЕРСТ» 
Складова Кількість 

балів 
Вагомість 

впливу 
Результуючий бал 
(кількість балів × 
вагомість впливу) 

Стратегічні цілі та наміри підприємства 78,8 11 8,6 
Формування та реалізація стратегії 71,3 10 7,0 
Персонал підприємства 59,5 13 7,6 
Партнерство та ресурси 55,8 10 5,6 
Бізнес-процеси підприємства 78,3 15 11,5 
Ключові результати діяльності 
підприємства 66,5 16 10,8 

Результати підприємства для 
управлінського персоналу 72,7 10 6,9 

Результати підприємства для власників 79,6 9 6,9 
Результати підприємства для партнерів 61,9 8 4,6 
СУМА  69,5 
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Як видно з результатів (табл. 3.15, 3.16) для обох досліджуваних 

машинобудівних підприємств проблемними питаннями можна вважати систему 

мотивації та лояльності персоналу підприємств, систему управління знаннями, 

а також налагодження ефективних комунікацій. Питання ефективного 

партнерства особливо гостро стає перед ПАТ «ХАРВЕРСТ», що підтверджено 

недостатньо високими значенням складової результатів для партнерів (61,9%). 

Саме на підвищення рівня цих складових повинна бути спрямована увага 

управлінського персоналу у найближчому майбутньому. 

Результати представленого методичного підходу можна вважати 

підґрунтям для розробки рекомендації щодо підвищення рівня узгодженості 

стратегічних рішень в процесі прийняття та готовності до їх реалізації  на 

корпоративному рівні між підприємствами ІГ «УПЕК». Враховуючи результати 

аналізу було 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 повинно бути підтверджено показниками 

прибутковості діяльності. Загальна оцінка прийняття та готовності до реалізації 

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

- 69,5% відповідно. 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.» актуальними є питання щодо 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»). 
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Висновки до розділу 3 

 

 

1. Основним об’єктом методичного підходу до прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку підприємства виступає  система взаємоузгоджених 

стратегічних рішень, що визначають його цілі розвитку, засоби та способи їх 

досягнення, внутрішній стан та зовнішню поведінку.  

2. Визначено основні принципи прийняття  стратегічних рішень щодо 

розвитку підприємства, якими є: цілевизначеність як орієнтація на розвиток та 

вибір стратегічно значущих напрямків діяльності; ініціативність та креативність, 

управлінському переконанні та підтверджується професіоналізмом; узгодженість 

між завданнями та способами дій відповідно цілям розвитку; адаптивність 

досягається активним пошуком джерел стратегічних можливостей спостереження, 

накопичення організаційних знань, впровадження передових світових практик та 

досвіду; збалансованість забезпечується через врахування інтересів ключових 

груп-учасників прийняття стратегічних рішень; вмотивованість на розвиток та 

готовність персоналу до його реалізації. 

3. 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.   

Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття стратегічних рішень 

удосконалено за рахунок формування системи 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 



202 

 

можливостей та недоліків діючих систем прийняття стратегічних рішень на 

досліджуваних підприємствах.  

4. 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 процесам 

прийняття-реалізації стратегічних рішень (визначеність стратегічних цілей; 

розробка та реалізація стратегії; розвиток компетентності персоналу; 

підвищення інноваційності бізнес-процесів; застосування нових форм 

співробітництва) та результатам-вигодам з реалізації стратегічних рішень для 

підприємства та очікуванням його зацікавлених сторін.  

5. Загальна оцінка прийняття та готовності до реалізації стратегічного 

рішення для ПАТ «ХАРП» склала 69,7%, для ПАТ «ХАРВЕРСТ» - 69,5% 

відповідно. 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.» актуальними є питання щодо 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»). 

6. Результати оцінювання представляють певні напрямки для розробки 

комплексу організаційних заходів щодо прийняття стратегічних рішень у 

корпоративному управлінні, створення умов колегіальності, інформаційної 

прозорості та безконфліктності для їх прийняття. Результати апробації на 

підприємствах ІГ «УПЕК» свідчать про достовірність та повноту розробленого 

методичного підходу.  

Основні висновки, пропозиції та результати досліджень, отримані в 

даному розділі, опубліковані в роботах [27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 126]. 

Список використаних джерел: [9, 193]  
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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, 
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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 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 
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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 

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 
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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 
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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 

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. 

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 
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виходу на нові ринки збуту, та ТОВ «Петрометал Україна» (довідка № 28/-3 від 

28.08.17), де впроваджено запропоноване автором методичне забезпечення 

прийняття стратегічних рішень. ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 

(довідка 599/01 від 21.12.17 р.), де автором впроваджено інофрмаційно-

аналітичне 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 № 14/86-

38-77/1 від 25.01.20). 
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Додаток А 

Класифікація методів аналізу системи управління організацією [47] 

 

Аналітичні методи

Розрахункові Евристичні

Порівняння
Структурне

Часове
Динамічне
Рейтингове

Базисне
Просторове

Упорядкування

Групування
Агрегування

Провідні ланки й вузькі місця 
й т.д.

Моделювання

Детерміноване
Балансування

Індексний метод
Ланцюгові підстановки

Абсолютні різниці
Відносні різниці й т.д.

Стохастичне

Кореляція
Дисперсія

Регресія і т.д.

Імітаційне

Оціночні методи

Безкритеріальні

Ранжування
Парне порівняння

Бальна оцінка
Експертна оцінка
Експертна комісія

Дельфійський
Анкетування

Інтерв`ювання  й т.д.

Критеріальні

Цільова оцінка
Контрольні питання

„ Павутина ”
Типологія

Метод аналізу ієрархій
Репертуарні решітки

 і т.д.

Пошуково-оціночні 
методи

Мозковий штурм
Комісії і конференції
Колективний блокнот

Банк ідей
Метод активного 

соціологічного тестованого 
аналізу і контролю

Ділові ігри 
Функціонально-вартісний 

аналіз  і т.д.
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Додаток Б 

Машинобудівні підприємства Харківської області, діяльність яких було 

досліджено 
 

№ з/п Назва підприємства  
1 ПАТ «Електромашина» 
2 ПАТ «Укрелектромаш ХЕЛЗ» 
3 ПАТ «Завод «Південкабель» 
4 ДП«Машинобудівний завод «ФЕД» 
5 ПрАТ«Харківський верстатобудівний завод» 
6 ПрАТ«Харківський завод штампів та пресформ» 
7 ПАТ «Завод ім.. Фрунзе» 
8 ПАТ «Харківський тракторний завод ім.. Орджонікідзе» 
9 ПАТ «Турбоатом»  
10 ПАТ «ХАРП» 
11 ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «ПЛІНФА»»  
12 ПрАТ «Лозівський завод «Трактородеталь»»  
13 ПрАТ «Харківський велосипедний завод»  
14 ПАТ «Точприлад» 
15 ПрАТ «Дослідний електромонтажний завод» 
16 ПАТ «Турбогаз» 
17 ПАТ «Хартрон» 
18 ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод» 
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Продовження Додатку Б 
Таблиця Б.1 

Показники стратегічного розвитку машинобудівних підприємств 
Харківської області у 2017 році 
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Фінансові показники 
Виручка, тис.грн 216623 42742 1338797 1264139 50520 29601 
Рентабельність активів, % 9,603381 -8,35897 6,71439 30,6696 8,298509 14,35653 
Рентабельність власного капіталу, % 25,85995 41,097 8,8559 63,37221 69,17644 21,90522 
Коефіцієнти фінансової автономії 0,371361 -0,2034 0,758183 0,48396 0,119962 0,655393 
Виручка із розрахунку на одного 
співробітника, тис. грн. 451,2979 296,8194 1466,371 1375,559 319,7468 175,1538 
Доля матеріальних витрат в сумі 
витрат, % 56,88696 56,62626 86,27987 31,97688 55,94022 58,60372 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 0,455022 0,082814 0,141897 0,162535 0,057051 0,242274 
Оборотність власного капіталу 2,074814 -1,10622 0,379088 0,817649 1,363416 0,776196 
Оборотність запасів, оборотів 11,65726 3,206614 2,683175 2,681058 0,670735 3,137761 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості  5,98373 1,671176 16,78637 7,002648 1,239268 18,78236 
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,218573 0,626805 3,788963 1,086396 1,075983 1,950655 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,022996 0,000107 0,154814 0,068906 0,000128 0,016752 
Коефіцієнт фінансової залежності 2,692797 -4,91651 1,318943 2,066287 8,336008 1,525802 
Коефіцієнт фінансового ризику 1,692797 -5,91651 0,318943 1,066287 7,336008 0,525802 

Показники виробництва 
Фондовіддача 13,08742 2,644108 2,152476 3,30379 2,478779 5,839613 
Фондомісткість виробництв 0,076409 0,378199 0,464581 0,302683 0,403424 0,171244 
Фондоозброєність праці 34,48333 112,2569 681,2486 416,358 128,9937 29,99408 
Рентабельність виробництва, % 1,445223 1,020388 1,161401 1,626982 1,560753 1,164523 

Показники розвитку персоналу 
Продуктивність праці 6,396362 5,049262 17,47503 9,449105 5,792249 3,565097 
Рентабельність витрат на оплату 
праці 0,232532 -0,66119 1,718803 1,666367 1,298661 0,495238 
Заплатомісткість продукції 0,138054 0,198049 0,034957 0,154133 0,153761 0,156076 
Трудомісткість продукції 0,156339 0,198049 0,057225 0,10583 0,172644 0,280497 
Доля витрат на заробітну плату в 
структурі витрат, % 16,15518 15,54637 5,924512 21,95577 16,71041 29,83364 

Показники розвитку маркетингової діяльності 
Діловий рейтинг за оцінками 
конкурентів, балл 7,55 9,1 8,6 8,8 7,7 6,5 
Рейтинг самооцінювання 
працівниками та власниками, балл 8,77 9,5 8,7 8,8 7,1 5,5 
Доля експорту, % 82 78 66 45 37 24 
Рейтинг оцінювання продукції 
підприємства, балл 8,9 9,6 8,5 8,9 6,7 7,6 
Доля витрат на маркетинг в структур 
витрат, % 19,65673 2,275482 1,312391 13,55562 26,94511 0,528188 
Кількість просувань на сайті, шт 4 31 6 4 29 0 
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Продовження додатку Б 

Продовження таблиці Б.1 
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Фінансові показники 
Виручка, тис.грн 713342 2377533 582182 3535 15372 37130 
Рентабельність активів, % 15,74337 12,16316 -11,1736 -1,82389 7,080925 1,199556 
Рентабельність власного 
капіталу, % -67,221 16,36268 20,50912 29,98565 10,0146 1,527965 
Коефіцієнти фінансової 
автономії -0,2342 0,743348 -0,54481 -0,06083 0,70706 0,785068 
Виручка із розрахунку на 
одного співробітника, тис. грн. 445,0044 679,1011 379,5189 1178,333 158,4742 235 
Доля матеріальних витрат в 
сумі витрат, % 70,37311 40,74548 46,65488 79,19552 47,74458 28,49912 
Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів 0,077995 0,049678 0,039456 0,038376 0,143733 0,017397 
Оборотність власного капіталу -0,48854 0,135921 -0,15725 -1,50426 0,390033 0,041836 
Оборотність запасів, оборотів 2,756412 0,7639 1,630033 0,000699 2,075565 0,284822 
Коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості  37,53246 3,320632 2,177814 64,27273 3,789007 12,9463 
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,129719 1,901374 0,76226 0,18763 2,492835 4,319737 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,20503 0,154744 0,002085 0,002088 0,224806 0,369331 
Коефіцієнт фінансової 
залежності -4,2698 1,345265 -1,83551 -16,4405 1,414307 1,273776 
Коефіцієнт фінансового ризику -5,26972 0,345265 -2,83551 -17,4405 0,414307 0,273776 

Показники виробництва 
Фондовіддача 0,966019 0,969307 0,494234 0,649697 4,212661 5,650586 
Фондомісткість виробництв 1,035177 1,031665 2,023331 1,53918 0,23738 0,176973 
Фондоозброєність праці 460,6581 700,6047 767,8924 1813,667 37,61856 41,58861 
Рентабельність виробництва, % 1,218713 2,251219 138,1844 3535 1,74345 1,551285 

Показники розвитку персоналу 
Продуктивність праці 5,557095 7,299181 5,619138 36,82292 2,522895 2,548212 
Рентабельність витрат на 
оплату праці 1,538268 2,68945 -2062,65 -0,00275 0,000169 0,234232 
Заплатомісткість продукції 0,173805 0,137456 0,000174 21,49929 396,37 0,392432 
Трудомісткість продукції 0,17995 0,137002 0,177963 0,027157 0,39637 0,392432 
Доля витрат на заробітну плату 
в структурі витрат, % 15,66752 19,0225 18,58528 2,557272 35,6942 28,3648 

Показники розвитку маркетингової діяльності 
Діловий рейтинг за оцінками 
конкурентів, балл 8,6 9,8 8,8 5,5 5,5 7,1 
Рейтинг самооцінювання, балл 7,2 9,1 7,6 3,3 3,5 6,6 
Доля експорту, % 46 63 46 8 0 15 
Рейтинг оцінювання продукції 
підприємства, балл 7,3 9,6 8,7 8,6 6,7 7,5 
Доля витрат на маркетинг в 
структур витрат, % 0,665924 1,452182 5,752258 0 5,541886 11,33541 
Кількість просувань на сайті, 
шт 18 31 27 4 0 6 
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Продовження додатку Б 

Продовження таблиці Б.1 
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Фінансові показники 
Виручка, тис.грн 807884 1432 20843 31166 5169 3315 
Рентабельність активів, % 15,38059 -0,99674 14,42065 1,546252 -8,18904 2,916528 
Рентабельність власного 
капіталу, % 20,40671 2,726584 16,06099 2,023609 -81,3765 4,131248 
Коефіцієнти фінансової 
автономії 0,753703 -0,36556 0,897868 0,764106 0,100631 0,705968 
Виручка із розрахунку на 
одного співробітника, тис. грн. 2029,859 26,51852 260,5375 160,6495 132,5385 2,496235 
Доля матеріальних витрат в 
сумі витрат, % 76,5786 33,34778 63,3755 39,79345 43,31886 5,033954 
Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів 0,197192 0,005549 0,130943 0,094433 0,14336 0,001363 
Оборотність власного капіталу 0,513056 -0,03054 0,289736 0,232135 1,859353 0,004134 
Оборотність запасів, оборотів 3,534867 2,335878 1,140139 0,939237 1,162734 0,124737 
Коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості  16,79313 0,272866 17,2114 8,088762 48,76415 0,239714 
Коефіцієнт поточної ліквідності 2,853521 0,354461 7,314806 3,506373 0,854813 2,347086 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,471339 0,007057 0,016815 0,347772 0,002265 1,414247 
Коефіцієнт фінансової 
залежності 1,326783 -2,7355 1,11375 1,308719 9,937247 1,416495 
Коефіцієнт фінансового ризику 0,326783 -3,7355 0,11375 0,308719 8,937247 0,416495 

Показники виробництва 
Фондовіддача 3,745058 0,225122 5,047953 4,262309 5,558065 1,422747 
Фондомісткість виробництв 0,267019 4,442039 0,1981 0,234615 0,179919 0,702866 
Фондоозброєність праці 542,0101 117,7963 51,6125 37,69072 23,84615 1,754518 
Рентабельність виробництва, % 1,232406 0,467974 1,312449 1,276929 1,362414 1,163158 

Показники розвитку персоналу 
Продуктивність праці 20,1734 0,818754 4,300186 2,479593 2,750931 0,241266 
Рентабельність витрат на 
оплату праці 2,198806 -0,19636 0,623685 0,076854 -0,00089 0,072242 
Заплатомісткість продукції 0,049131 1,152235 0,232548 0,285568 87,05746 37,25973 
Трудомісткість продукції 0,04957 1,221369 0,232548 0,403292 0,363513 4,144796 
Доля витрат на заробітну плату 
в структурі витрат, % 9,984318 25,27091 22,87616 32,37097 30,21386 33,20525 

Показники розвитку маркетингової діяльності 
Діловий рейтинг за оцінками 
конкурентів, балл 7,6 4,5 7,7 7,1 5,3 8,1 
Рейтинг самооцінювання праців-
никами та власниками, балл 8 3,3 7,7 7,2 4,5 8 
Доля експорту, % 36 0 24 12 9 17 
Рейтинг оцінювання продукції 
підприємства, балл 7,5 4,9 7,6 7,6 6,6 8,8 
Доля витрат на маркетинг в 
структур витрат, % 11,60885 2,817512 3,431187 2,361698 0,67535 0,053167 
Кількість просувань на сайті, шт. 73 0 6 5 8 24 
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Додаток В 
 

Оцінка якості корпоративного управління  
компаній за рейтингом від достатнього до незадовільного 

Назва компанії Відсоток 
відповідності 

Підприємства з достатнім рівнем корпоративного управління 
Укртелеком 74% 
Концерн Галнафтогаз 72% 
Фармак 72% 
Київенерго 70% 
ЦЕНТРЕНЕРГО 70% 
Карлсберг Україна 66% 
Турбоатом 66% 
МОТОР СІЧ 64% 
АрселорМіттал Кривий Ріг 62% 
Дніпроспецсталь, 62% 
Житомирський маслозавод 62% 
Запоріжсталь 62% 
ДТЕК Західенерго 62% 

Підприємства з задовільним рівнем корпоративного управління 
Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів 60% 
Інтерпайп Новомосковський трубний завод 60% 
Укргазвидобування, ПАТ 60% 
Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського 58% 
Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод 58% 
Кременчуцький колісний завод 58% 
Сумський завод Насосенергомаш 58% 
Харківський машинобудівний завод Світло шахтаря 58% 
Крюківський вагонобудівний завод 58% 
УКРНАФТА 56% 
МКАЗОВСТАЛЬ 56% 
ДТЕК Дніпроенерго 56% 
Азовзагальмаш, 54% 
Північний гірничо-збагачувальний комбінат 54% 
Запоріжкокс 52% 
Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе 52% 
Центральний Гірничо-збагачуваьний комбінат 52% 
Новокраматорський машинобудівний завод 50% 
Харцизький трубний завод 50% 
Дніпровагонмаш 48% 
Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод 48% 
Запоріжтрансформатор 48% 
Галичфарм 46% 
Енергомашспецсталь 46% 
Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського 46% 
Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат 46% 
АвтоКрАЗ 44% 
САН ІнБев Україна 44% 
Західенергоавтоматика 42% 

Підприємства з незадовільним рівнем корпоративного управління 
Богдан Моторс 38% 
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Додаток Д 
Таблиця Д.1 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 

розвитку ПАТ "Електромашина" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий 
показник  0,325709 0,347223 0,27559 0,335412 0,263642 
Інтегральний показник 
виробництва 0,359488 0,289021 0,317264 0,495593 0,495484 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,615284 0,70898 0,712348 0,67208 0,783837 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,504883 0,692759 0,578456 0,574876 0,60568 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку 
ПАТ "Електромашина" 0,190717 0,222012 0,189812 0,253425 0,249033 

 
Таблиця Д.2 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 

розвитку ПАТ "Укрелектромаш ХЕЛЗ" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий показник  0,325709 0,347223 0,27559 0,335412 0,263642 
Інтегральний показник 
виробництва 0,295435 0,242648 0,245338 0,300848 0,299092 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,507237 0,688584 0,728042 0,673275 0,771952 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,845436 0,671895 0,799896 0,817652 0,859892 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПАТ  
"Укрелектромаш ХЕЛЗ" 0,203138 0,197434 0,198431 0,235691 0,228784 

 
Таблиця Д.3 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 

розвитку ПАТ "Завод Південкабель" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий показник  0,50207 0,585146 0,441719 0,493772 0,486256 
Інтегральний показник виробництва 0,245233 0,195475 0,072575 0,213221 0,215985 
Інтегральний показник з управління 
персоналом 0,797039 0,901154 0,891351 0,683502 0,865811 
Інтегральний показник з маркетингу 0,723892 0,578699 0,70979 0,708314 0,708146 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПАТ "Завод 
Південкабель" 0,266532 0,244232 0,142415 0,225767 0,253757 
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Продовження додатку Д 

Таблиця Д.4 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 

розвитку ДП "Машинобудівний завод ФЕД" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий 
показник  0,441966 0,50178 0,366118 0,392065 0,451855 
Інтегральний показник 
виробництва 0,151986 0,195088 0,187835 0,260876 0,265673 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,757848 0,833371 0,797043 0,709854 0,807929 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,636736 0,50978 0,608396 0,617703 0,608329 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку 
ДП  "Машинобудівний 
завод ФЕД" 0,180039 0,203931 0,182613 0,211773 0,242901 

 

 

Таблиця Д.5 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 

розвитку ПАТ "Завод ім. Фрунзе" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий 
показник  0,558071 0,639543 0,504526 0,62468 0,524849 
Інтегральний показник 
виробництва 0,221513 0,168872 0,154748 0,279236 0,254843 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,846075 0,924641 0,944282 0,820849 0,884766 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,55249 0,52718 0,497212 0,551439 0,650725 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку 
ПАТ "Завод ім. Фрунзе" 0,240387 0,229445 0,191459 0,280992 0,277502 
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Продовження додатку Д 

Таблиця Д.6 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 
розвитку ПАТ "ХТЗ ім. Орджонікідзе" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий 
показник  0,391277 0,533009 0,26543 0,257526 0,350036 
Інтегральний показник 
виробництва 0,291232 0,24082 0,220988 0,318337 0,25604 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,479124 0,756959 0,637925 0,478136 0,776803 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,639418 0,440426 0,59683 0,604697 0,616015 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПАТ 
"ХТЗ ім. Орджонікідзе" 0,186843 0,206865 0,149441 0,153957 0,207091 

 
Таблиця Д.71 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 
розвитку ПАТ "Турбоатом" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий 
показник  0,484794 0,552269 0,544748 0,526585 0,396623 
Інтегральний показник 
виробництва 0,310684 0,254661 0,2697 0,347595 0,222869 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,701618 0,756771 0,844747 0,785841 0,791478 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,939087 0,857586 0,911504 0,931547 0,845757 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПАТ 
"Турбоатом" 0,315023 0,302119 0,911504 0,36605 0,243252 

 

Таблиця Д.8 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 
розвитку ПАТ "ХАРП" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий показник  0,223221 0,308053 0,204099 0,268865 0,230316 
Інтегральний показник виробництва 0,58377 0,481899 0,420593 0,268907 0,270754 
Інтегральний показник з управління 
персоналом 0,463614 0,518801 0,528478 0,598025 0,527596 
Інтегральний показник з маркетингу 0,780982 0,521603 0,684558 0,656312 0,67179 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПАТ "ХАРП" 0,217214 0,20043 0,176226 0,168455 0,148668 
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Продовження додатку Д 
Таблиця Д.9 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 
розвитку ПАТ "Хартрон" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий 
показник  0,306689 0,478063 0,333611 0,350054 0,296686 
Інтегральний показник 
виробництва 0,501029 0,471168 0,501658 0,371941 0,309201 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,648486 0,83562 0,719206 0,537907 0,476183 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,650488 0,414747 0,54544 0,589809 0,633535 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПАТ 
"Хартрон" 0,254596 0,2794 0,256227 0,203242 0,166357 

 
Таблиця Д.10 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 
розвитку ПАТ "ХАРВЕРСТ" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий 
показник  0,188894 0,295697 0,157473 0,18978 0,283786 
Інтегральний показник 
виробництва 0,330346 0,368045 0,394895 0,27792 0,295052 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,459156 0,514128 0,489286 0,627443 0,778837 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,542125 0,340848 0,495382 0,50903 0,408023 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПАТ 
"Харківський 
верстатобудувний завод" 0,12463 0,138099 0,122771 0,129791 0,163121 

 

Таблиця Д.11 
Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 
розвитку ПАТ "Харківський завод штампів та пресформ" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий показник  0,528043 0,530349 0,487529 0,472134 0,393448 
Інтегральний показник виробництва 0,357705 0,294506 0,364068 0,405482 0,360711 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,511735 0,696305 0,737165 0,666053 0,75697 
Інтегральний показник з маркетингу 0,436693 0,283082 0,43365 0,437051 0,429958 
Індикатор комплексного стратегіч-
ного розвитку ПрАТ "Харківський 
завод штампів та пресформ" 0,205451 0,175462 0,238201 0,236069 0,214919 
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Таблиця Д.12 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 

розвитку ПАТ "Точприлад" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий 
показник  0,243719 0,2121 0,420088 0,447359 0,419662 
Інтегральний показник 
виробництва 0,252365 0,116318 0,130247 0,309484 0,342019 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,653662 0,801683 0,774194 0,885799 0,986114 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,376325 0,200301 0,365676 0,361435 0,354711 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПАТ  
"Точприлад" 0,123004 0,062941 0,124459 0,210538 0,224066 

 

Таблиця Д.13 
Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 

розвитку ПрАТ "Дослідний електромонтажний завод" 
Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий показник  0,556474 0,509512 0,392018 0,452325 0,337473 
Інтегральний показник виробництва 0,308003 0,268613 0,279612 0,355305 0,331864 
Інтегральний показник з управління 
персоналом 0,270589 0,411624 0,396045 0,402974 0,492851 
Інтегральний показник з маркетингу 0,230384 0,142633 0,217775 0,122531 0,23304 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПрАТ 
"Дослідний електромонтажний 
завод" 0,103367 0,08964 0,097232 0,089081 0,113416 

 
Таблиця Д.14 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 
розвитку ПрАТ "Турбогаз" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий показник  0,562795 0,588521 0,364483 0,391156 0,31247 
Інтегральний показник 
виробництва 0,408117 0,498941 0,411954 0,29757 0,355792 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,853558 0,992268 0,821914 0,470782 0,743044 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,37462 0,466374 0,296489 0,330698 0,403408 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПрАТ 
"Турбогаз" 0,271006 0,368627 0,191285 0,134616 0,18255 
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Таблиця Д.15 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 

розвитку ПрАТ "Харківський велосипедний завод" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий 
показник  0,251253 0,285667 0,19181 0,248591 0,206961 
Інтегральний показник 
виробництва 0,452008 0,469073 0,466059 0,487564 0,483989 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,338576 0,411604 0,400188 0,382376 0,680365 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,150379 0,00091 0,165976 0,16554 0,149239 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПрАТ 
"Харківський велосипедний 
завод"  0,076041 0,007086 0,077057 0,08759 0,10085 

 

Таблиця Д.16 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 

розвитку ПрАТ "Лозівський завод Трактородеталь" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий 
показник  0,378846 0,557593 0,498327 0,514381 0,424493 
Інтегральний показник 
виробництва 0,299454 0,265643 0,280335 0,363259 0,343889 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,489636 0,93369 0,693897 0,678063 0,764872 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,522848 0,40987 0,512449 0,492536 0,522576 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПрАТ  
"Лозівський завод 
Трактородеталь" 0,17042 0,238085 0,222878 0,249807 0,241554 
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Таблиця Д.17 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 

розвитку ПрАТ "Харківський машинобудівний завод Плінфа" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий 
показник  0,429724 0,56177 0,404456 0,516697 0,324479 
Інтегральний показник 
виробництва 0,30132 0,27315 0,285012 0,332949 0,332628 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,521798 0,738771 0,659723 0,625489 0,741964 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,437056 0,369223 0,445598 0,459303 0,470209 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПрАТ 
"Харківський машинобудівний 
завод "Плінфа"" 0,171842 0,204588 0,184086 0,222314 0,194048 

 

Таблиця Д.18 

Узагальнення результатів аналізу комплексного стратегічного 

розвитку ПрАТ "Купянський машинобудівний завод" 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Інтегральний фінансовий 
показник  0,217339 0,368125 0,292867 0,355777 0,232935 
Інтегральний показник 
виробництва 0,316603 0,276696 0,290128 0,359588 0,356597 
Інтегральний показник з 
управління персоналом 0,184126 0,402785 0,632952 0,551079 0,691495 
Інтегральний показник з 
маркетингу 0,309465 0,15922 0,30316 0,303723 0,316746 
Індикатор комплексного 
стратегічного розвитку ПрАТ 
"Купянський 
машинобудівний завод" 0,062617 0,080823 0,127688 0,146331 0,134883 
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Рис. Е.1. Вертикальна деревовидна дендрограма досліджуваних 

підприємств у 2017 році 

Таблиця Е.1 

Розподіл машинобудівних підприємств Харківської області на 

кластерами у 2017 році 
І кластер ІІ кластер 

І підкластер ІІ підкластер ІІІ підкластер ІV підкластер 
ПАТ 
«Турбоатом» 

ПАТ «Завод ім. 
Фрунзе», ПАТ 
«Завод 
Південкабель», ДП 
«Машинобудувний 
завод ФЕД» 

ПАТ «Укрелектромаш ХЕЛЗ», 
ПАТ «ХАРВЕРСТ», ПАТ 
«Харківський завод штампів та 
пресформ», ПАТ «Точприлад»,  
ПАТ «Дослідний 
електромонтажний завод», ПАТ 
«ХВЗ»,  ПАТ «Лозівський завод 
Трактородеталь», ПАТ 
«Турбогаз», ПАТ «Харківський 
машинобудівний завод 
«Плінфа», ПАТ «Купянський 
машинобудівний завод», ПАТ 
«Хартрон» 

ПАТ 
«Електромашина»,  
ПАТ «ХТЗ ім. 
Орджонікідзе», 
ПАТ «ХАРП» 
 
 

 
 
  

Tree Diagram for 18  Variables
Ward`s method

Euclidean distances

V
ar

9

V
ar

7

V
ar

4

V
ar

3

N
ew

V
ar

8

N
ew

V
ar

3

N
ew

V
ar

5

N
ew

V
ar

2

N
ew

V
ar

7

N
ew

V
ar

4

N
ew

V
ar

1

V
ar

6

N
ew

V
ar

6

V
ar

5

V
ar

2

V
ar

10

V
ar

8

V
ar

1

0

1E6

2E6

3E6

4E6

5E6

Li
nk

ag
e 

D
is

ta
nc

e



244 

 

Продовження додатку Е 
 

 
 
 

Рис. Е.2. Вертикальна деревовидна дендрограма досліджуваних 

підприємств у 2016 році 

 

Таблиця Е.2 

Розподіл машинобудівних підприємств Харківської області на 

кластерами у 2016 році 

 
І кластер ІІ кластер 

І підкластер ІІ підкластер ІІІ підкластер ІV підкластер 
ПАТ 
«Турбоатом» 

ПАТ «Завод ім. 
Фрунзе», ПАТ 
«Завод 
Південкабель», ДП 
«Машинобудувний 
завод ФЕД», ПАТ 
«ХТЗ ім. 
Орджонікідзе» 

ПАТ «Укрелектромаш ХЕЛЗ», 
ПАТ «ХАРВЕРСТ», ПАТ 
«Харківський завод штампів та 
пресформ», ПАТ «Точприлад»,  
ПАТ «Дослідний 
електромонтажний завод», ПАТ 
«ХВЗ»,  ПАТ «Лозівський завод 
Трактородеталь», ПАТ 
«Харківський машинобудівний 
завод «Плінфа», ПАТ 
«Купянський машинобудівний 
завод», ПАТ «Хартрон» 

ПАТ 
«Електромашина»,  
ПАТ «ХТЗ ім. 
Орджонікідзе», 
ПАТ «ХАРП», 
ПАТ «Турбогаз» 
 

 
  

Tree Diagram for 18  Variables
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Рис. Е.3. Вертикальна деревовидна дендрограма досліджуваних 

підприємств у 2015 році 

Таблиця Е.3 

Розподіл машинобудівних підприємств Харківської області на 

кластерами у 2015 році 
І кластер ІІ кластер 

І підкластер ІІ підкластер ІІІ підкластер ІV підкластер 
ПАТ 
«Турбоатом» 

ПАТ «Завод ім. 
Фрунзе», ПАТ 
«Завод 
Південкабель», ДП 
«Машинобудувний 
завод ФЕД», ПАТ 
«ХТЗ ім. 
Орджонікідзе» 

ПАТ «Укрелектромаш ХЕЛЗ», 
ПАТ «ХАРВЕРСТ», ПАТ 
«Харківський завод штампів та 
пресформ», ПАТ «Точприлад»,  
ПАТ «Дослідний 
електромонтажний завод», ПАТ 
«ХВЗ»,  ПАТ «Лозівський завод 
Трактородеталь», ПАТ 
«Харківський машинобудівний 
завод «Плінфа», ПАТ 
«Купянський машинобудівний 
завод» 

ПАТ «Хартрон», 
ПАТ 
«Електромашина»,  
ПАТ «ХАРП», 
ПАТ «Турбогаз» 
 
 
 

 
  

Tree Diagram for 18  Variables
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Рис. Е.4. Вертикальна деревовидна дендрограма досліджуваних 

підприємств у 2014 році 

Таблиця Е4 

Розподіл машинобудівних підприємств Харківської області на 

кластерами у 2014 році 
І кластер ІІ кластер 

І підкластер ІІ підкластер ІІІ підкластер ІV підкластер 
Публічне 
акціонерне 
товариство 
"Турбоатом" 

ПАТ "Завод ім. 
Фрунзе", ПАТ 
"Завод 
Південкабель", 
Публічне 
акціонерне 
товариство 
"ХАРП", ПАТ 
"Харківський 
тракторний завод 
ім. Орджонікідзе", 
ДП 
"Машинобудувний 
завод ФЕД" 

ПАТ "Укрелектромаш ХЕЛЗ", 
ПАТ "Харківський 
верстатобудувний завод", ПрАТ 
"Харківський завод штампів та 
пресформ", ПАТ "Точприлад", 
Приватне акціонерне товариство 
"Дослідний електромонтажний 
завод", ПрАТ "Харківський 
велосипедний завод", ПрАТ 
"Лозівський завод 
Трактородеталь", ПрАТ 
"Харківський машинобудівний 
завод "Плінфа", ПрАТ 
"Купянський машинобудівний 
завод", Публічне акціонерне 
товариство "Хартрон" 

Публічне 
акціонерне 
товариство 
"Електромашина",  
Приватне 
акціонерне 
товариство 
"Турбогаз" 
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Додаток Ж 

Список наукових праць  

Статті, у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського 

Союзу: 

1. Отенко В. І., Гаміє А. М. Методичний підхід до прийняття 

стратегічних рішень в системі корпоративного управління. Nauka i Studia. 

2020. № 12(214). Р. 10–19.  

Особистий внесок (0,26 д.а.): сформовано методичні положення 

прийняття стратегічних рішень в системі корпоративного управління.  

Публікації у фахових виданнях: 

2. Гаміє А. М. Теоретичне забезпечення прийняття стратегічних рішень 

щодо розвитку підприємства. Моделювання регіональної економіки: зб. наук. 

праць. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. 

Василя Стефаника, 2016. № 1 (27). С. 186–194. 

3. Гаміє А. М. Методичне забезпечення дослідження організаційного 

розвитку підприємства. Моделювання регіональної економіки: зб. наук. 

праць. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. 

Василя Стефаника, 2016. № 2 (28). С. 165–173. 

Статті у наукових періодичних  виданнях України, які включені 

 до міжнародних наукометричних баз: 

4. Гаміє А. М., Денисюк О. В. Концептуальні засади управління 

організаційним розвитком підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 204–

208. 

Особистий внесок (0,25 д.а.): виділено концептуальні положення розробки 

стратегічних рішень для управління організаційним розвитком підприємства.  

5. Гаміє А. М. Методичне забезпечення вибору стратегії 

організаційного розвитку підприємства. Глобальні та національні проблеми 

економіки. Електронне фахове видання. 2015. № 8. С. 344–347. 
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6. Гаміє А. М. Стратегії вибору організаційного розвитку підприємства. 

Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 1 (18). С. 51–57. 

7. Гаміє А.М. Раціональний підхід до прийняття стратегічних рішень 

щодо розвитку підприємства. Економіка і регіон. Науковий вісник 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка, 2017. № 6 (67). С. 125–129.  

8. Отенко В. І., Пархоменко Н. О., Гаміє А. М. Світові та вітчизняні 

тенденції розвитку підприємств машинобудівної галузі. Бізнес Інформ. 2018. 

№ 12. С. 64–70. Особистий внесок (0,17 д.а.): проведено аналіз тенденцій 

розвитку вітчизняних підприємств машинобудівної галузі.  

9. Отенко В.І., Гаміє А. М. Інструментальні засоби прийняття 

стратегічних рішень в бізнес-діяльності промислових підприємств. Бізнес 

Інформ. 2020. № 12. С. 417–422. 

Матеріали і тези наукових конференцій: 

10. Гаміє А. М., Гапон Ю. В. Стратегічні орієнтири машинобудівних 

підприємств. Виробничо-експортний потенціал національної економіки: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 3-4 жовтня 2014 р.). Ужгород, 

2014. С. 84–86. Особистий внесок (0,15 д.а.): виділено та проаналізовано 

стратегії розвитку машинобудівних підприємств.  
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