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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД  
ДО СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА  

В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

INFORMATION APPROACH TO STRATEGIC MANAGEMENT  
OF THE ENTERPRISE IN A DYNAMIC BUSINESS ENVIRONMENT

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність фор-
мування новітнього підходу до стратегічного менедж-
менту підприємства, обумовлену перенесенням бізнесу 
в цифровий простір, інтеграцією світових та сучасних 
технологічних і віртуальних платформ, інформатизаці-
єю та автоматизацією більшості бізнес-процесів. Уза-
гальнено класичні та сучасні підходи до стратегічного 
менеджменту підприємства, надано їх характеристику. 
Запропоновано інформаційний підхід до стратегічного 
менеджменту підприємства, базисом якого є інформація 
та інформаційні технології управління, які використо-
вуються в процесі розроблення та реалізації стратегіч-
ного набору організації, а також здійснено цифровіза-
цію об’єктів стратегічного управління для цифрового 
моделювання їх поведінки на перспективу. Побудовано 
концептуальну модель розроблення стратегії на основі 
пропонованого інформаційного підходу.

Ключові слова: інформаційна база даних, інформа-
ційна модель, інформаційний підхід, стратегічний ме-
неджмент підприємства, стратегічний набір, стратегія 
підприємства, цифровізація об’єктів.

Постановка проблеми. В умовах посилення конкурентної 
боротьби для кожного підприємства на перший план виходить 
завдання збереження й підвищення власної конкурентоспро-
можності. В контексті світових кризових явищ, цифровізації 
соціально-економічних відносин, інформатизації світового 
економічного простору проблема формування стійкої конку-
рентоспроможності набула особливої актуальності з огляду на 
підвищення мінливості зовнішнього середовища та недостат-
ність науково-методичної розробленості багатьох аспектів фор-
мування й реалізації конкурентних переваг підприємств в умо-
вах необхідної адаптивності. Відповідно до зазначених умов, 
стратегія є основним орієнтиром в управлінні підприємством, 
який охоплює всі напрями його діяльності та спрямований на 
забезпечення стійких конкурентних переваг шляхом підви-

щення конкурентоспроможності продукції, створення умов для 
економічного зростання, його інтенсифікації, отже, отримання 
прибутку. Проте перенесення бізнесу в цифровий простір, 
зокрема здійснення онлайн-продажів, інтеграція світових та 
сучасних технологічних і віртуальних платформ, інформатиза-
ція та автоматизація більшості бізнес-процесів, що спричинило 
зміну обсягів виробництва, перебудову логістики, корегування 
корпоративної культури загалом, вимагає новітніх підходів до 
формування та реалізації стратегічного набору підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Численні кон-
цепції та підходи, що формують методологічний базис страте-
гічного менеджменту підприємств, виникали та розвивались на 
фоні змін домінуючих парадигм, форматів суспільства, доміну-
ючих секторів економіки.

Класичним підходам до стратегічного менеджменту під-
приємств присвячені праці таких науковців, як А. Гапоненко, 
А. Панкрушина, О. Гришков, К. Федоренко. Зокрема, А. Гапо-
ненко та А. Панкрушина досліджують основні закономірності 
процесу стратегічного управління не тільки в комерційних і 
некомерційних організаціях, але й на прикладі більш складних 
соціально-економічних систем, якими є країна, регіон, місто, 
а також відображають сучасне бачення системного підходу до 
технології таких спеціальних видів управління, як стратегічне та 
інноваційне. О. Гришков надає характеристику основних стра-
тегій розвитку бізнесу та оцінку можливостей їх застосування 
з позиції ситуаційного підходу. Окремо автором розглядаються 
особливості реалізації стратегій розвитку для організацій різ-
них масштабів бізнесу. К. Федоренко актуалізує динамічний та 
функціональний підходи до процесу стратегічного управління, 
запропоновані в різний час провідними фахівцями в галузі 
стратегічного менеджменту, а також описує власну модель, яка 
передбачає проведення аналізу макро- й мікросегментів ринку 
для реалізації стратегії цільової конкуренції.

І. Маркіна, О. Помаз, Ю. Помаз, Г. Кургускіна, І. Потапюк, 
М. Івченко, Р. Склярук, О. Федірець, Т. Сазонова, І. Шульженко 
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звертають увагу на те, що стратегічний набір досліджується як 
ефективний інструмент забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств, розглядають процес, принципи та особливості фор-
мування стратегічного набору на підприємствах, пропонують 
модель стратегічного менеджменту, засновану на формуванні 
та реалізації стратегічного набору, забезпеченні високого рівня 
конкурентоспроможності та побудові основи сталого розвитку.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Стратегічний менеджмент – це складний процес, тому його 
осмислення може здійснюватися з різних точок зору, з викорис-
танням різних методологічних підходів до вирішення певного 
кола управлінських завдань. Сам факт наявності безлічі підходів 
до стратегічного менеджменту підприємства свідчить про стрім-
кий розвиток цього напряму та його актуальності, тому основні 
підходи до стратегічного менеджменту підприємства, зокрема 
системний, програмно-цільовий, ситуаційний, процесний, про-
єктний, продовжують залишатися методологічною базою 
для нових досліджень у галузі стратегічного управління в 
сучасних умовах. Проте означені умови глобалізації, циф-
ровізації та інформатизації діяльності суб’єктів на мікро- 
та макрорівнях обумовлюють необхідність визначення 
новітнього підходу до вирішення стратегічних завдань 
розвитку підприємства.

В науковій літературі з інформаційного менедж-
менту, зокрема його стратегічного аспекту, представле-
ного працями Т. Андрєєвої, С. Васютинської, В. Цвєт-
кова, існує дефіцит рефлексії методологічних прийомів, 
технік і методик його реалізації, впливу інформаційних 
процесів на стратегічне планування та реалізацію стра-
тегічного набору. Переважно має місце пізнавальна 
проблема, яка пов’язана з недостатнім теоретичним та 
практичним науковим здобутком у сфері інформаційних 
аспектів стратегічного менеджменту. Розв’язання зазна-
ченої проблематики потребує системного вирішення та 
розроблення відповідного теоретико-концептуального 
підходу.

Мета статті. Головною метою роботи є формування 
основних положень інформаційного підходу до страте-
гічного менеджменту підприємства в умовах динамічного 
бізнес-середовища.

Виклад основного матеріалу. Значимість стра-
тегічного менеджменту в умовах сьогодення складно 
переоцінити, оскільки постійно зростаючий рівень 
конкуренції та нестабільна економічна ситуація вима-
гають від підприємств визначення вектору розвитку на 
довгострокову перспективу для досягнення визначених 
цілей. Стратегічне управління необхідне для забезпе-
чення взаємодії підприємства із зовнішнім середови-
щем, що дає змогу не тільки утримувати позиції, але й 
розвивати бізнес-потенціал в довгостроковій перспек-
тиві. Стратегічний менеджмент передбачає визначення 
стратегії розвитку бізнесу підприємства, що відповідає 
сучасному стану, цілям, можливостям та перспективам. 
Від правильного вибору стратегії найчастіше залежить 
ефективність діяльності підприємства загалом. Цей 
вибір спирається на глибокий попередній аналіз вну-
трішнього й зовнішнього середовища організації, її 
потенціалу та тенденцій розвитку. Аналіз зовнішнього 
середовища дає змогу своєчасно виявити можливості 
й загрози, що впливають на діяльність підприємства та 
реалізацію плану. Від того, яким чином здійснюються 

процеси визначення стратегії підприємства, визначаються під-
ходи до стратегічного менеджменту (рис. 1).

Аналіз досліджень із зазначеної проблематики дав змогу 
визначити такі класичні підходи до стратегічного менеджменту:

– системний підхід, який передбачає, що в процесі визна-
чення стратегії підприємства його розглядають як систему, 
тобто як сукупність взаємопов’язаних елементів, що має вхід, 
вихід (мету), зв’язок із зовнішнім середовищем та зворотний 
зв’язок;

– ситуаційний підхід, який передбачає визначення стратегії 
підприємства на основі використання методів, які найбільше 
відповідають цій ситуації у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі, а також адаптацію до них;

– комплексний підхід, який здійснюється з урахуванням 
технічних, економічних, організаційних, екологічних, соці-
альних, психологічних аспектів стратегічного менеджменту у 
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підхід
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підхід

Функціональний 
підхід

Нормативний 
підхід

Ситуаційний 
підхід

Процесний 
підхід

Поведінковий 
підхід

Підходи до 
визначення 

стратегії 
підприємства 

Кількісний 
підхід

Адміністративний 
підхід

Інтеграційний 
підхід

Комплексний 
підхід

Рис. 1. Класичні та сучасні підходи  
до стратегічного менеджменту підприємства

Джерело: узагальнено авторами на основі [4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13]
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їх взаємозв’язку, тобто під час визначення стратегії врахову-
ються не тільки фактори внутрішнього та зовнішнього середо-
вища, але й особливості (темперамент, компетентності, досвід, 
знання тощо) менеджерів, які розробляють стратегію;

– інтеграційний підхід, який передбачає спрямованість на 
дослідження й посилення взаємозв’язків між окремими під-
системами та елементами системи стратегічного менеджменту; 
між стадіями життєвого циклу об’єкта управління; між рівнями 
управління по вертикалі; між суб’єктами управління по гори-
зонталі;

– маркетинговий підхід, який є орієнтацією керуючої під-
системи стратегічного управління на споживача, тобто клієнто-
орієнтованим підходом до розроблення та реалізації загальної, 
конкурентної та функціональних стратегій;

– функціональний підхід, який передбачає здійснення про-
цесу стратегічного менеджменту на основі послідовної реалі-
зації функцій управління, необхідних для реалізації місії під-
приємства;

– динамічний підхід, який є розглядом об’єкта стратегіч-
ного менеджменту в діалектичному розвитку, причинно-слід-
чих зв’язках;

– відтворювальний підхід, який обумовлює орієнтацію на 
постійне поновлення виробництва товару відповідно до потреб 
конкретного ринку з найменшими сукупними витратами;

– процесний підхід, який передбачає розгляд функцій страте-
гічного управління як серії безперервних взаємопов’язаних дій;

– нормативний підхід, який зумовлює встановлення норма-
тивів управління по всіх підсистемах системи менеджменту з 
найважливіших елементів;

– кількісний підхід, який передбачає перехід від якісних 
оцінок до кількісних за допомогою математичних і статистич-
них методів, інженерних розрахунків, експертних оцінок, сис-
теми балів;

– адміністративний підхід, який обумовлює регламентацію 
функцій стратегічного менеджменту, прав, обов’язків, норма-
тивів якості, витрат, тривалості, елементів системи менедж-
менту в нормативних актах;

– поведінковий підхід, який передбачає надання допомоги 
менеджменту вищого рівня в усвідомленні можливостей підпри-
ємства на основі застосування концепцій поведінкових наук.

Отже, за сучасних трансформаційних умов соціально-еко-
номічних відносин до стратегічного менеджменту підприємств 
застосовуються переважно окремі наукові підходи, такі як 
системний, поведінковий, адміністративний, маркетинговий, 
рідше застосовуються відтворювальний, нормативний, функці-
ональний підходи. Проте розростання міжнародного економіч-
ного простору, інформатизація та цифровізація об’єктів внут-
рішнього та зовнішнього середовища, інтеграція елементів 
системи стратегічного менеджменту потребують формування 
новітнього, релевантного підходу до визначення та реалізації 
стратегії суб’єктів господарювання.

Отже, нами запропоновано інформаційний підхід до страте-
гічного менеджменту підприємства, базисом якого є інформація 
та інформаційні технології управління, які використовуються в 
процесі розроблення та реалізації стратегічного набору органі-
зації, а також здійснюється цифровізація об’єктів стратегічного 
управління для цифрового моделювання їх поведінки на пер-
спективу. Концептуальна модель розроблення стратегії на основі 
пропонованого інформаційного підходу зображена на рис. 2.

Відповідно до пропонованої моделі, на кожному етапі 
стратегічного менеджменту акумулюється база даних, яка 

містить певну інформацію, необхідну для завершення поточ-
ного та здійснення наступного етапу розроблення, реалізації 
або корегування стратегії. Етапи в межах пропонованої моделі 
схожі на етапи класичних підходів, водночас у зазначену архі-
тектоніку стратегічного управління додано новий етап, такий 
як цифровізація об’єктів стратегічного планування, що перед-
бачає перенесення властивостей об’єктів, напрямів діяльно-
сті підприємства в цифрове середовище задля відображення 
об’єктів реального світу у віртуальному просторі, що дає 
змогу автоматизовано обробити та проаналізувати відцифро-
вані дані за допомогою різноманітних інформаційних техно-
логій. Цифрові об’єкти «оживляють» дані предметної сфери 
через розширюваний функціонал та інтерфейси. Цільові 
моделі, які конструюються на основі пов’язаних і взаємодію-
чих цифрових об’єктів, надають економічним суб’єктам варі-
анти їх активного застосування для виконання безлічі прак-
тичних завдань [5].

Представлена модель містить інформацію й дані, які вико-
ристовуються в процесі стратегічного менеджменту, і можуть 
бути згруповані залежно від середовища, яке оточує підприєм-
ство, об’єктів аналізу, джерел інформації та методів стратегіч-
ного планування тощо.

Основні структурні складові частини інформаційного 
підходу до стратегічного менеджменту наведено на рис. 3. 
Особливістю інформаційного підходу до управління є засто-
сування спеціальних інформаційних моделей, що описують 
динаміку взаємодії оточення об’єкта управління. Інформа-
ційний підхід включає використання інформаційних тех-
нологій, інформаційних систем, інформаційних одиниць, 
інформаційних моделей, інформаційного моніторингу, 
інформаційного моделювання, інформаційних потоків. Все 
це застосовується для вирішення практичних завдань, отри-
мання й накопичення знань [2].

Окрім зазначеного, пропонований інформаційний підхід до 
стратегічного менеджменту підприємств створює можливості 
вдосконалення методів стратегічного аналізу та планування, 
накопичення інформаційного досвіду дослідження, зафіксова-
ного в об’єктивних, не залежних від людини цифрових моделях 
та інформаційних базах даних.

Головна перевага інформаційного підходу до стратегіч-
ного менеджменту полягає в тому, що він створює можли-
вості міждисциплінарного перенесення досвіду досліджень 
і логіко-математичних методів, а застосування цього підходу 
сприятиме недопущенню розвитку кризових явищ у процесі 
функціонування підприємства, оскільки цифрова модель 
об’єктів стратегічного управління спрямована на передба-
чення таких явищ, своєчасне реагування на них та запобі-
гання ним.

Отже, інформаційний підхід до стратегічного менедж-
менту є сучасним напрямом у теорії управління, який має два 
основних напрями розвитку, а саме цифрове моделювання 
об’єктів та напрямів діяльності підприємства й прийняття 
рішень щодо реалізації стратегічної альтернативи на основі 
моделювання та використання інформаційних баз даних. Під 
час управління реальними системами необхідно враховувати 
організаційні чинники, які поєднуються з інформаційними, що 
приводить до необхідності розгляду моделі складної організа-
ційної системи як об’єкта управління.

У межах пропонованого підходу до стратегічного менедж-
менту постає завдання глобального переходу до мережі взаємо-
діючих цифрових об’єктів у середовищі інтегруючих цифрових 
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Інформаційний підхід до визначення та реалізації стратегії підприємства
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Цифровізація об’єктів стратегічного 
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Планування:
− аналіз внутрішнього та зовнішнього 
середовища;
− розроблення та вибір стратегічних 
альтернатив;
− формулювання стратегії підприємства
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протоколи, 
аудиторські 

висновки

Корегування, 
планів, 

бюджетів, 
стратегій

Рис. 2. Модель інформаційного підходу до визначення та реалізації стратегії підприємства
Джерело: розроблено авторами на основі [1; 2; 5; 12]

платформ. Таке рішення здатне реорганізувати та підвищити 
якість використовуваних цифрових даних, підвищити рівень 
інформаційної взаємодії, мінімізувати технічні та семантичні 
помилки й поліпшити процес стратегічного планування та реа-
лізації стратегії.

Висновки і пропозиції. Таким чином, на основі узагаль-
нення ключових переваг класичних та сучасних підходів до 
визначення та реалізації стратегії підприємства запропоновано 
інформаційний підхід до стратегічного менеджменту підпри-
ємства, основними положеннями якого є:

– використання інформаційних ресурсів та інформаційних 
технологій у процесі розроблення та реалізації стратегії під-
приємства;

– перенесення властивостей об’єктів, напрямів діяльності 
підприємства в цифрове середовище задля відображення об’єк-
тів реального світу у віртуальному просторі;

– цифровізація об’єктів стратегічного управління для циф-
рового моделювання їх поведінки на перспективу;

– застосування спеціальних інформаційних моделей, 
які описують динаміку взаємодії оточення з об’єктами  
управління;

– прийняття рішень щодо реалізації стратегічної альтерна-
тиви на основі моделювання та використання інформаційних 
баз даних;

– накопичення досвіду стратегічного менеджменту підпри-
ємства, зафіксованого в об’єктивних, не залежних від людини 
цифрових моделях та інформаційних базах даних.

Для забезпечення оптимальної системи стратегічного 
менеджменту підприємства в майбутніх дослідженнях плану-
ється визначити механізм взаємозв’язку між елементами сис-
теми стратегічного управління з урахуванням положень інфор-
маційного підходу.
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 КА – концептуальний аспект; 
 ТА – технологічний аспект;
 РА – ресурсний аспект; 
 МА – аспект моделювання;
 СА – ситуаційний аспект; 
 АП – аспект застосовуваних принципів;
 ЦА – цифровий аспект; 
 ПУ – аспект реального управління

Рис. 3. Ключові аспекти інформаційного підходу до стратегічного менеджменту підприємства
Джерело: сформовано на основі [2; 5]
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Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования новейшего подхода к стратегическому ме-
неджменту предприятия, обусловленная переносом бизнеса в цифровое пространство, интеграцией мировых и 
современных технологических и виртуальных платформ, информатизацией и автоматизацией большинства биз-
нес-процессов. Обобщены классические и современные подходы к стратегическому менеджменту предприятия, 
предоставлена их характеристика. Предложен информационный подход к стратегическому менеджменту предпри-
ятия, базисом которого являются информация и информационные технологии управления, которые используются 
в процессе разработки и реализации стратегического набора организации, а также осуществлена цифровизация 
объектов стратегического управления для цифрового моделирования их поведения на перспективу. Построена кон-
цептуальная модель разработки стратегии на основе предлагаемого информационного подхода.

Ключевые слова: информационная база данных, информационная модель, информационный подход, страте-
гический менеджмент предприятия, стратегический набор, стратегия предприятия, цифровизация объектов.

Summary. The article substantiates the need for the formation of the latest approach to strategic management of 
the enterprise, due to the transfer of business to digital space, integration of global and modern technological and virtu-
al platforms, informatization and automation of most business processes. Classical and modern approaches to strategic 
management of the enterprise were generalized (system approach, situational approach, complex approach, integration 
approach, marketing approach, functional approach, dynamic approach, reproductive approach, process approach, nor-
mative approach, quantitative approach, administrative approach, behavioral approach) and their characteristic was given.  
An information approach to the strategic management of the enterprise, based on information and management informa-
tion technologies used in the development and implementation of the strategic set of the organization, and digitization of 
strategic management objects for digital modeling of their behavior in the future. The conceptual model of strategy devel-
opment on the basis of the offered information approach was constructed. According to the proposed model, at each stage 
of strategic management, a database was accumulated that contains certain information necessary to complete the current 
and implement the next stage of development, implementation or adjustment of the strategy. The stages within the proposed 
model are similar to the stages of classical approaches, at the same time, a new stage was added to the specified architec-
ture of strategic management – digitization of strategic planning objects, which involves transferring properties of objects, 
areas of activity to a digital environment world in cyberspace, which allows to provide digitized automated processing and 
analytics using a variety of information technologies. A feature of the information approach in management is the use of 
special information models that describe the dynamics of the interaction of the environment of the object of management. 
The information approach includes the use of: information technology, information systems, information units, information 
models, information monitoring, information modeling, and information flows. All this is used to solve practical problems, 
obtain and accumulate knowledge.

Keywords: digitization of objects, enterprise strategy, information approach, information database, information model, 
strategic management of the enterprise, strategic set.


