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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Л.М. Яцун, В.М. Селютін, С.В. Селютін
Запропонов ано систему стратегічного управління підприєм ств ом ,
важлив ою скл адовою якої є підсистема управління зовнішньоеконом ічною
діял ьністю. Розробл ено ієрархію стратегічних ціл ей зовнішньоекономічної
діял ьності державного підприєм ств а «Завод хімічних реактив ів», яка
розширює можлив ості зростання експорту (ім порту) та див ерсифікованості
ринків збуту продукції.
Ключові
слова:
система
стратегічного
управління,
зовнішньоеконом ічна діял ьність, ціл і підприєм ств а.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2

Л.Н. Яцун, В.М. Селютин, С.В. Селютин

Предложена система стратегического управл ения предприятием ,
важной составляющей которой является подсистема управл ения
внешнеэконом ической
деятел ьностью.
Разработана
иерархия
стратегических цел ей в нешнеэконом ической деятел ьности государств енного
предприятия «Зав од химических реактивов », которая расширяет
возможности роста экспорта ( импорта) и див ерсифицированности рынков
сбыта продукции.
Ключевые
слова:
система
стратегического
управления,
внешнеэконом ическая деятел ьность, цели предприятия.

FORMING OF SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT
IN ENTERPRISE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
L. Yatsun, V. Seliutin, S. Seliutin
In the conditions of complication increase, dynamism and vagueness of
external environment there is a necessity of strategic management introduction,
which complicates general control system of an enterprise. The system of strategic
management is created, close to an operation management the primary objective of
which is an enterprise development in a long-term prospect. For this purpose every
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enterprise must realize such important elements of its activity: mission; aims;
present company policy; competitive edges; features of organization of business;
markets of sale; products (favour); resources; structure; productive program;
organizational culture. For the investigated state enterprise «Plant of chemical
reagents» the system of strategic management is offered, the organic constituent of
which is the subsystem of management foreign economic activity. A transition to the
formation of a strategically oriented enterprise foresees five stages. Coming from
essence of the strategic management system structure in enterprise foreign economic
activity, stages of strategic management of state enterprise «Plant of chemical
reagents» are offered. As the strategic aims of foreign economic activity
qualificatory in the system of strategic management of state enterprise «Plant of
chemical reagents» are the hierarchy of such aims which extend to the possibility of
export increase (to the import) and diversification of sales markets is offered.
Keywords: system of strategic management, foreign economic activity, aims
of enterprise.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Завдання
формування і підтримки в исокого рівня конкурентоспромож ності
вітчизняних підприємств і забезпечення на цій основі їх ефек тивного
функціонування на з арубіжному ринку на довгострокову перспективу
є сьогодні найак туальнішим. Вирішення цього завдання можливе лише
за умови формування ефек тивної системи стратегічного управління,
яка дозволяє виявити загрози й можл ивості зовнішнього середов ища,
діагностувати сильні сторони і проблеми підприємства та на цій основі
поставити адекватні й більш якісні цілі розвитку.
Актуальність дослідження теоретичних і методологічних
аспектів формування системи стратегічного управління підприємств
обумовлюється наявністю пробл ем, пов’язаних із удосконал енням
існуючих та пошуком нових підходів до управління конкурентоспромож ністю підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної
діяльності, що є умовою його розвитку на довгострокову перспективу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та
практичні аспек ти розвитку підприємств як об’єктів стратегічного
управління та проблеми формув ання системи стратегічного управління
ними розглянуто в наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних
учених, як І. Ансофф [1], О.С. Віханський [2], Ю.Б. Іванов [3],
Г.В. о Поясник [4], В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань [5], І.О. Піддубний,
А.І. о Піддубна [6], М.Е.о Портер [7], М.Г. Саєнко [8], А.А. Томпсон,
А.Дж. Стрікленд [9], Р.А. Фатхутдінов [10], З.Є. Шершньова [11].
Однак підвищення рівня нестабільності, складності та динамізму
чинників зовнішнього середовища, особливо закордонних ринків,
обумовлюють необхідність подальшого вивчення, пошуку і
застосування нових підходів до формування систем стратегічного
управління.
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Мета статті – обґрунтув ання
формування
системи
стратегічного управління в зовнішньоекономічній діяльності
підприємств а.
Виклад основного матеріалу дослідження. В основу
проведених досліджень покладено матеріали держ авного підприємства
«Завод хімічних реактивів». Концепція стратегічного управління
лежить в основі стратегічного мисл ення. Характерні риси системи
стратегічного управління підприємства зал ежать від взаємодії таких
чинників:
–
галузевої принал ежності суб’єкту міжнародного ринку;
–
розмірів
підприємства
(зал ежно
від
галузевих
особливостей);
–
типу виробництва, рівня спеціалізації, концентрації та
кооперації;
–
характерних рис виробничого потенці алу;
–
наявності (відсутності ) науково-технічного потенціалу;
–
рівня управління;
–
рівня кваліфікації персоналу тощо.
Стратегічне управління як обов’язковий елемент з агальної
системи управління підприємства – багатоплановий, формальноповедінковий управлінський процес, який допомагає формул ювати й
виконувати ефективні стратегії, що сприяють збалансуванню відносин
між підприємством (включаючи його окремі частини) та зовнішнім
середовищ ем, а також досягненню визначених цілей [1].
Упровадження стратегічного управління ускладнює загальну
систему управління підприємством. Виникає два взаємодіючих
контури: стратегічного та оперативного управління (рис. 1).
Підсистема стратегічного управління спрямована на створення і
розвиток потенціалу підприємства, який включає трудові, матеріальні,
фінансові, інформаційні ресурси, залучені в господарську діяльність
підприємств а й здатні визначати його конкурентоспромож ність.
Підсистема оперативного управління націлена на отримання
короткострокового прибутку з а рахунок розробки і реалізації
функціональних пл анів (маркетингу, виробництва, збуту, фі нансового,
персоналу тощо).
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Оперативний
менеджмент

Мета 1

Суб’ єкт
зовнішньоекономічної
діяльності

Мета 2

Мета 3
Стратегічний менеджмент

Р озробка
механізму:
аналізу, оцінки,
діагностики
зовнішнього і
внутрішнього
середовища
підприємства;
моделювання
стратегічного і
оперативного
менеджменту

Рис. 1. Суть структури системи стратегічного управління
в зовнішньоекономічній діял ьності підприємства

Важливою скл адовою системи стратегічного управління
державного підприємств а «Завод хімічних реак тивів» має стати
підсистема управління зовнішньоекономічною діяльністю (рис. 2).
Застосування
системи
стратегічного
управління
ЗЕД
підприємств створює такі переваги:
– виявляє можливі проблеми розвитку підприємства на
міжнародному ринку;
– уможливлює підготовку до використання майбутніх
сприятлив их умов;
– готує підприємство до раптових з мін у зовнішньому
середовищі;
– стимул ює керівників до реалізації своїх рішень у подальшій
роботі;
– покращує координацію дій на підприємстві;
– збільшує можливості для забезпечення підприємств
важливою інформацією;
– сприяє більш раціональному розподілу ресурсів;
– чітко формалізує обов'язки і відповідальність посадових
осіб;
– покращує контроль на підприємстві [6].
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І. ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ
Визначення
типу підприємства

Попереднє
формулювання місії

ІІ. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аналіз зовнішнього середовища

Аналіз внутрішнього середовища

Експертна оцінка впливу
чинників середовища непрямої
дії
Експертна оцінка впливу
чинників середовища прямої дії

Експертна оцінка стану чинників
внутрішнього середовища
Комплексний економічний аналіз
діяльності підприємства

SWOT-аналіз

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ СТРАТЕГІЙ
Заключне формулювання
місії підприємства

Вибір базової зовнішньоекономічної
стратегії підприємства

Розробка ключових цілей
підприємства

Вибір конкурентної стратегії

Визначення функціональних
цілей

Розробка функціональних
стратегій

ІV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ СТРАТЕГІЙ
V. ОЦІНКА ТА КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПОРТФЕЛЯ
СТРАТЕГІЙ
Рис. 2. Етапи стратегічного управл іння суб’єкта зовнішньоекономічної
діял ьності
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1. Підготовчий етап:
розробка нової концепції
у правління; формування
впевненості в
стратегічних змінах;
формування ресу рсної
основи; розвиток
стратегічного мислення;
створення організаційноправової основи
Система у правління
підприємством за
відсутності
стратегічного підходу
(поточний стан
системи у правління
підприємством)

1

3. Подолання
опору з боку
персоналу :
визначення
підходу до
здійснення
змін; розвиток
персоналу ;
мотивація
персоналу

2

2. Формування програми стратегічних
змін: визначення термінів
у провадження програми; фінансове
забезпечення; визначення можливого
опору з боку персоналу і формування
системи його мотивації; створення
команди прихильників стратегічних
змін; визначення ступеня готовності
підприємства до змін

3

4

5. Закінчення формування
системи стратегічного
у правління: здійснення
координуючої ролі відділу
перспективного розвитку;
оцінка ефективності
стратегічних змін;
визначення недоліків та їх
усу нення

5

Стратегічно
орієнтоване
підприємство
(якісно новий стан
системи у правління
підприємством)

4. Здійснення стратегічних змін
за програмою: створення відділу
перспективного розвитку;
створення гру пи перспективного
планування; форму вання нової
інформаційної та кому нікаційної
політики; стимулювання
персоналу ; розподіл обов’язків;
делегу вання повноважень

Рис. 3. Формування системи стратегічного управління підприємства
на основі діаграми Ішикави

Для формування стратегічно орієнтованого підприємства
необхідно пройти п’ять етапів (рис. 3).
Процес формування системи стратегічного управління є досить
складним, і головна складні сть полягає у виникненні опору
стратегічним змінам. Ця проблема вирішується створенням
ефек тивного мотиваційного механізму, спрямов аного на те, щоб
змінити поведінку персоналу.
Стратегічно орієнтовані підприємства отримують низку переваг [4]:
– зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що
відбуваються, а також чинників «невизначеності майбутнього»;
– можливість урахувати об’єктивні (зовнішні та внутрішні)
чинник и, що формують зміни, зосередитись на їх дослідженні,
сформувати відповідні інформаційні банки;
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– можливість отримати необхідну базу для прийняття
стратегічних і тактичних рішень;
– полегшення
роботи
із
забезпечення
довгой
короткострокової ефективності та прибутковості;
– можливість установлення системи стимулюв ання для
розвитку гнучкості та пристосованості підприємств а й окремих його
підсистем до змін;
– забезпечення динамічності змін через прискорення
практичних дій із реалізації стратегічних планів на основі відповідної
системи регулювання, контролю та аналізу;
– створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх
зв’язків, що є схильними до змін і дають можливість досягти
майбутніх цілей;
– реалізація заз начених принципів дає можливість побудувати
обґрунтовану послідовні сть дій із реалізації концепції та формування
системи стратегічного управління.
Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності держ авного
підприємств а має кілька етапів:
1. Оцінка зовнішньоекономічного потенціалу підприємства.
2. Схвалення ек спертами з міжнародних операцій експортних
намірів.
3. Вибір ринку або сегменту ринку.
4. Формулювання стратегії зовнішньоекономічної діяльності.
Для розробки стратегії кожне підприємство має усвідомити такі
важливі елементи своєї діяльності: мі сію, цілі, поточну політику,
конкурентні переваги, особливості організації бізнесу, ринки збуту,
продукцію (послуги), ресурси, структуру, виробничу програму,
організаці йну культуру.
Основним питанням, яке необхідно вирішити, є виз начення
цілей підприємств а. Цілі можуть бути різними, зокрема економічними
й неекономічними та визначатися декількома способами, а саме:
1. Вивчення етичних, естетичних і економічних чинників
усередині підприємства і зовнішнього оточення. У результаті
формується бачення того, якими мають бути роль і цілі підприємства в
сучасному суспільстві.
2. Проведення аналізу попередніх тенденцій формування цілей
і рівня їх досягнення.
3. Зіставлення тих цілей, які можуть бути практичними й
водночас досяжними, а також відповідатимуть сучасній прак тиці
бізнесу.
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Стратегічні цілі підприємства – це компл екс, що поєднує
довгострокові й поточні причини існування підприємства.
Найбільш поширеними є цілі зовнішньоекономічної діяльності
(табл.), які нал ежать до сфери розширення можливостей зростання
експорту (імпорту) та диверсифікованості ринків збуту продукції.
Досягнення цілей з абез печується розв’язанням відповідних
завдань. До основних завдань управління зовнішньоекономічною
діяльністю належать такі:
–
підвищення
ефективності
зовнішньоекономічної
діяльності;
–
досягнення відповідної частки зовнішнього ринку;
–
мінімізація ризиків зовнішньоекономічної діяльності;
–
зростання
конкурентних
перев аг
продукції
на
зовнішньому ринку;
–
зростання обсягу продажів та ін.
Добре розроблена та впроваджена в дію стратегія є результатом
ефек тивної діяльності системи управління.
Наявність виваженої й добре виз наченої системи стратегічних
цілей, завдань, стратегій зовнішньоекономічної діяльності не є
запорукою досягнення підприємством успіху. Реалізація концепції
стратегічного управління можлива лише тоді, коли підприємство є
стратегічно орієнтованим.
Таблиця
Стратегічні цілі зовнішньоекономічної діяльності
Головна
мета

Задоволення
потреб
міжнародного
ринку

1

Цілі першого
порядку

Цілі другого порядку

2
3
Диверсифікація Виробництво та
експорту
експорт нового
(імпорту)
продукту
Розширення кількості
товарів
Проникнення в нові
галузі діяльності
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Показник
4
Товарна структура
експорту.
Географічна
структура ек спорту.
Рентабельність
експорту (імпорту)

1

2
Зменшення
ризиків
зовнішньоекономічної
діяльності

3
Вибір оптимальних
способів та форм
міжнародних платежів
Зміна умов постачання
експортного
(імпортного) товару

Позиціонування товару на
зовнішньому
ринку

Сегментування
зовнішнього ринку
Вивчення споживчих
переваг
Вивчення попиту
Вибір методу
ціноутворення на
зовнішньому ринку
Вибір способу
просування
Міжнародна рекламна
підтримк а
Вибір методу виходу
на зовнішні ринки
Організаційні форми
діяльності на
зовнішньому ринку

Завоювання
частки
зовнішнього
ринку
Проникнення
на нові
зовнішні
ринки

Продовження табл.
4
Економічна
ефек тивність
експорту (імпорту).
Ефект експорту
(імпорту).
Прибуток від
експорту (імпорту).
Рентабельність
експорту (імпорту)
Бюджет витрат

Контрактна
вартість.
Рентабельність
експорту (імпорту)
Бюджет витрат.
Рентабельність
експорту (імпорту)

На стратегічно орієнтов аному підприємстві персонал мусить
стратегічно мисл ити, має застосовувати систему стратегічного
планування, що дає можливість розробляти та в икористовувати
інтегровану систему стратегічних пл анів, і поточна, повсякденна
діяльність, підпорядкована досягненню поставлених стратегічних
цілей.
Висновки. В умовах зростання складності, динамізму і
невизначеності
зовнішнього
середовищ а
виникає
потреба
впровадження стратегічного управління, яке ускладнює з агальну
систему управління підприємством. Разом з оперативним управлінням
створюється система стратегічного управління, головною метою якої є
розвиток підприємств а у довгостроковій перспек тиві. Для цього кожне
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підприємство має усвідомити важливі елементи своєї діяльності:
місію, цілі, політику, конкурентні перев аги, особл ивості організації
бізнесу, ринки збуту, продукцію (послуги), ресурси, струк туру,
виробничу програму, організаційну культуру.
Для досліджуваного державного підприємства «Завод хімічних
реактивів» запропоновано систему стратегічного управління,
органічною складовою якої має стати підсистема управління
зовнішньоекономічною діяльністю.
Перехід до формування
стратегічно орієнтованого підприємства передбачає п’ять етапів.
З урахуванням суті структури системи стратегічного управління
в зовнішньоекономічній діяльності підприємств а, запропоновано етапи
стратегічного управління державним підприємством «Завод хімічних
реактивів». Оскільки визначальними в системі стратегічного
управління ДП «Завод хімічних реак тивів» є стратегічні цілі
зовнішньоекономічної діяльності, запропоновано ієрархію таких цілей,
які розширюють можливості зростання експорту (імпорту) та
диверсифікованості ринків збуту продукції.
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УДК 101.9:338.439.68
ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ
СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ
3

О.М. Варипаєв, Л.М. Варипаєва

Розглянуто пробл ематику філософії споживання. Нав едено модел ь
очікуваної корисності, що дозволяє раціонал ьно охарактеризувати сучасну
поведінку споживача. Виявлено етичні, метафізичні, політичні та соціал ьні
передумови вибору споживачів .
Ключові слова: філософія їжі, пов едінка споживача, потреба, раціональна
модель.
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