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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 
ТРАНЗИТИВНИХ КРАЇН

STRATEGIC MANAGEMENT IN ECONOMIC SYSTEMS  
OF TRANSITIVE COUNTRIES

Анотація. Розглянуто еволюцію поняття та 
структурні аспекти стратегічного менеджмен-
ту, а також роль стратегічного менеджменту в 
управлінні змінами на підприємствах транзи-
тивних країн. Акцентовано увагу на взаємо-
зв’язку методології прогнозування, стратегіч-
ного планування, загального, стратегічного і 
спеціальних видів менеджменту в економіч-
них системах. Розкрито взаємозв’язок функ-
ціональної різноманітності стратегічного ме- 
неджменту і структурної диверсифікації еко-
номіки. Визначено інституційні чинники, що 
впливають на ефективність стратегічного ме-
неджменту та підвищення конкурентоспро-
можності країни на світових ринках. Подано 
авторську модель оптимізації інноваційної 
програми розвитку підприємства в рамках 
стратегічного менеджменту з метою поліп-
шення технологічної структури виробництва. 

Запропоновано рекомендації щодо пріоритетів 
удосконалення стратегічного менеджменту.

Ключові слова: стратегія, стратегічний 
менеджмент, функціональна різноманітність 
менеджменту, транзитивні країни, економічні 
системи, модернізація економіки, структурна 
диверсифікація.

Постановка проблеми. Незважаючи на 
наявність багатьох визначень стратегічного 
менеджменту, дискусії щодо взаємозв’язку 
стратегічного прогнозування, стратегічного 
планування і стратегічного менеджменту 
в економічних системах продовжуються. 
Недостатньо уваги приділяється взаємо-
зв’язку стратегічного менеджменту і спеці-
альних видів менеджменту. Існують проти-
річчя у поглядах на проблеми стратегічного 
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менеджменту, що пов’язані зі звуженням 
структури економіки транзитивних країн.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Виникнення стратегічного менедж-
менту викликали економічні зміни після 
Великої депресії і Другої світової війни. 
Необхідність відновлення економіки, підви-
щення ролі великих корпорацій, конфігура-
ція яких склалася у глобальному просторі, 
та інші практичні передумови викликали 
появу теоретичних публікацій.

Вільям Ешбі сформулював закон необхід-
ної різноманітності і довів, що рівень ентропії 
систем можна знизити завдяки  ефективному 
управлінню [1]. Ентоні Бір уточнив закон 
Ешбі так: «Управління може бути забезпе-
чене тільки в тому разі, якщо різноманітність 
засобів керуючого принаймні не менше, ніж 
різноманітність керованої ним ситуації» [2]. 

Концепція стратегічного менеджменту, 
що викладена в публікаціях І. Ансоффа  
[3; 4], вміщує чотири стратегії: стратегію 
проникнення існуючого товару на існуючий 
ринок; стратегію проникнення існуючого 
товару на новий ринок; стратегію просу-
вання нових товарів на існуючому ринку; 
стратегію диверсифікації (виведення нових 
товарів на нові ринки). 

Майкл Портер визначив залежність між 
поняттями «конкуренція» і «стратегія». Він 
зауважив, що операційна ефективність не 
є головною метою стратегії, й увів поняття 
«конкурентна стратегія», що має забезпе-
чувати «альтернативні стратегічні позиції» 
та  лідерство на ринках [5].

Генрі Мінцберг зробив внесок у дослі-
дження структури організацій і організацій-
ної поведінки, підкреслюючи, що стратегіч-
ний менеджмент є мистецтвом і оволодіти 
ним не можна без опанування накопиченого 
досвіду і врахування безкінечних нюансів 
управлінського процесу [6; 7]. Взаємозв’язку 
стратегічного управління на різних ієрархіч-
них рівнях присвячено публікації Г.Б. Клей-
нера [8]. Окремі аспекти функціонального 
забезпечення в рамках стратегічного менедж-
менту розкрито в роботах, присвячених стра-
тегічному маркетинговому плануванню [9] 
та кадровому забезпеченню стратегічного 
розвитку економічних систем [10].

Сучасний стратегічний менеджмент має 
враховувати нові зміни на ринках [11], необ-
хідність координації міжнародних стратегій 
і заходів у сфері міжнародної безпеки, дифе-
ренціацію розвитку  країн, асиметрію інфор-
мації на ринках, зростання ролі глобальних 
комунікаційних проєктів [12].

Стратегічний менеджмент нині засто-
совується на всіх рівнях  управління. Гло-
бальна економіка дає змогу отримувати 
синергетичні ефекти, проте диференціація 
розвитку країн, що підтверджена досвідом 
України, викликає необхідність перегляду 
складу стратегічних партнерів, розвитку 
наукоємних  видів діяльності [13], конвер-
генції розвитку країн [14, с. 13–38]. У стра-
тегіях слід ураховувати феномен транскор-
донного переносу криз [15]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Огляд публікацій дає 
змогу зробити висновок про необхідність 
перегляду ролі стратегічного менеджменту 
в управлінні змінами в транзитивних краї-
нах, де економічні системи виявилися дезін-
тегрованими. Необхідно визначити роль 
спеціальних видів менеджменту в рамках 
стратегічного менеджменту. Актуальною ли- 
шається проблема дослідження взаємо-
зв’язку різноманітності функцій стратегіч-
ного менеджменту і структурної диверсифі-
кації економіки.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є дослідження зв’язку методології страте-
гічних аспектів прогнозування, планування 
і менеджменту, визначення особливостей 
стратегічного менеджменту в економіці 
транзитивних країн, обґрунтування механіз-
мів, які сприятимуть підвищенню ефектив-
ності стратегічного менеджменту шляхом 
структурної диверсифікації економіки. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз 
стану досліджуваної теми свідчить про пот-
ребу в удосконаленні термінології. На нашу 
думку, ключовою ознакою стратегії має бути 
масштабний результат, котрий досягається 
заздалегідь наміченими в рамках стратегії 
послідовними кроками. Карл фон Клаузе-
віц уважав, що окремі кроки стратегії мають 
бути підпорядковані кінцевій меті: «Стра-
тегія – це використання бою у цілях війни» 
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[16]. Таке твердження повною мірою відпо-
відає змісту стратегічного управління в еко-
номічних системах. Клаузевіц не акцентував 
увагу на тому, що стратегія має охоплювати 
тривалий період. Очевидно, що горизонт 
планування є похідним від мети й амбіцій 
суб’єкта стратегування. Загальний алго-
ритм розроблення і реалізації стратегії має 
включати: стратегічне прогнозування; стра-
тегічне планування (від концепції до ресурс-
них розрахунків); стратегічний менеджмент, 
що забезпечує втілення стратегій.  

Стратегічне прогнозування дає змогу 
визначити  стратегічні завдання шляхом ана-
лізу ретроспективи і стратегічного марке-
тингу. Основний етап (проспекція) передба-
чає розроблення принаймні трьох варіантів 
прогнозу: екстраполяційного, нормативного 
й організаційного, що буде базою стратегії.

Економічною стратегією слід уважати 
збалансований по цілях, етапах і ресурсах 
план досягнення масштабної мети або шля-
хів реагування на радикальні зміни. При 
цьому передбачається розроблення опор-
ного варіанту стратегії з подальшою опти-
мізацією. Структура стратегій водночас 
визначає функціональне забезпечення її реа-
лізації. В умовах відкритої економіки можна 
виокремити такі типи стратегії (у порядку їх 
амбіційності): 

– коеволюційна стратегія декількох 
суб’єктів, що мають спільні інтереси;  

– наступальна стратегія, яка має за мету 
лідерство на ринку; 

– оборонна стратегія, що має за мету 
триматися впритул за лідером; 

– імітаційна стратегія – стратегія сліду-
вання за лідерами з повторенням їхніх кро-

ків та використанням специфічних власних 
переваг; 

– залежна (самозбереження та виконання 
субконтрактних робіт); 

– опортуністична, яка має за мету заняття 
вільних ніш на ринку;

– традиційна стратегія (самозбереження 
на основі старіючих технологій). 

Стратегії можуть носити змішаний харак-
тер залежно від потенціалу, геополітичних 
позицій і амбіцій країни. Той чи інший функці-
ональний, регіональний чи галузевий напрям 
може стати провідним розділом стратегії. 

Стратегічний менеджмент можна виз- 
начити як систему принципів, форм і меха-
нізмів реалізації стратегій в оптимальні 
строки на основі використання синерге-
тичного потенціалу економічного суб’єкта 
та його партнерів і найбільш повного вра-
хування змін у конкурентному середовищі. 
Стратегічний менеджмент вирізняється ти- 
повими ознаками (табл. 1).  

Стратегічний менеджмент включає за- 
гальні функції менеджменту і координує 
функції всіх видів менеджменту (інвести-
ційного, інноваційного, організаційного, 
кадрового, логістичного, фінансового, між-
народного). Стратегічний менеджмент у 
транзитивних країнах має базуватися на 
принципах градуалізму, що передбачає ево-
люційне реформування [17, с. 24–50] та лан-
цюгову капіталізацію галузей, зупинення 
ентропійних процесів та поступове накопи-
чення синергетичного потенціалу. Принцип 
ієрархічності означає, що разом із загальною 
стратегією системи реалізується стратегія 
для кожної підсистеми. Контроль у рамках 
стратегічного менеджменту має забезпе-

Таблиця 1
Типові ознаки стратегічного менеджменту

Характер  впливу
на об’єкти управління

Типові ознаки менеджменту
Поточний менеджмент Стратегічний менеджмент

Мета впливу  Підтримання поточної рівноваги Генерування масштабних змін та нової рівноваги 
Простір впливу Місцевий ринок Глобальний ринок
Об’єкти впливу Компанії (фірми, підприємства) Корпорації і кластери (у т. ч. транснаціональні)
Масштаб впливу Зміна лінійки моделей продукції Зміна поколінь продукції і технологічного устрою
Період впливу Виробничий цикл Життєвий цикл організації 
Очікуваний результат Забезпечення прибутковості Забезпечення перспективної  конкурентоспроможності
Базовий вид менеджменту Фінансовий Інвестиційний та інноваційний



25

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

чувати визначення реперних параметрів та 
верифікацію стратегій. 

Роль окремих видів менеджменту у складі 
стратегічного менеджменту можна проілю-
струвати на прикладі авторської моделі стра-
тегічного планування інновацій, котра дово-
дить можливість оптимізації інноваційної 
програми методами лінійного програмування. 

Задача полягає у тому, що технічний дирек-
тор разом із відповідними підрозділами ком-
панії має вибрати оптимальне сполучення 
нововведень. Для цього формулюється за- 
дача лінійного програмування, визнача-
ються критерій, обмеження і завдання щодо 
економії ресурсів. Розрахунок оптимальних 
обсягів упровадження нововведень здійсню-
ється симплекс-методом. 

Для оптимізації доцільно застосовувати 
модель, що має функцію цілі:

F
i i

i

n

f x� �
�
� max
1

за обмежень: 
� � � � � �

i
i

n

i i i i i
i

n

i

n

s x S p x P q x Q
� ��
� ��� � �
1 11

; ; ;

� �
i i i i i

i

n

i

n

m x M z x Z V x V� � � �
��
�� ; ;

min max
11

,

де 
i
f – річний економічний ефект на оди-

ницю впровадження і-го заходу;
ix – приріст обсягу впровадження і-го 

заходу;
n – загальна кількість заходів, відібраних 

для плану;
Δ is  – зниження собівартості на одиницю 

впровадження і-го заходу;
ΔS – завдання щодо сумарного зниження 

собівартості від нововведень;
Δ

i
p – приріст прибутку на одиницю обсягу 

впровадження і-го заходу;
Δ P – завдання щодо сумарного приросту 

прибутку від нововведень;
Δ 

i
q  – зменшення чисельності на одиницю 

впровадження і-го заходу;
Δ Q – заплановане відносне зменшення 

чисельності від нововведень;
Δ im  – економія основних ресурсів на оди-

ницю впровадження і-го заходу;
Δ M  – завдання щодо економії відповід-

них ресурсів;

iz  – витрати на одиницю впровадження 
і-го заходу;

Z – ліміт фінансування плану нововведень;
minV , maxV – мінімальний і максимальний 

обсяги впровадження НТД.
Стратегічними пріоритетами диверсифіка-

ції економіки України є: модернізація реаль-
ного сектору економіки на основі моделі 
«відкритих інновацій» [18, с. 272]; підтримка 
компаній, що реінвестують прибуток в інно-
вації, шляхом надання державних грантів і 
податкових пільг; вирівнювання регіональ-
них диспропорцій  на основі формування 
цілісного господарського комплексу; залу-
чення країни до європейської політики спе-
ціалізації (до платформ Smart Specialisation 
Platform і Digital Single Market); запрова-
дження міжнародних комунікаційних проєк-
тів, прийняття довгострокової стратегії логіс-
тики з метою посилення інтероперабельності 
транспорту, модернізації інфраструктури, 
підвищення швидкості перевезень.

Взаємозв’язок стратегічного менеджмен- 
ту на різних рівнях досягається узгоджен-
ням інтересів усіх рівнів. Інтереси держави 
полягають у диверсифікації структури еко-
номіки. На регіональному рівні інтереси зна-
ходяться у площині кооперації підприємств 
на основі кластерної моделі. На рівні міст 
головними напрямами мають бути модерні-
зація економіки та створення нових робочих 
місць. На мікрорівні стратегічним пріорите-
том є придбання конкурентних переваг на 
основі диверсифікації товарів та ринків.

Висновки і пропозиції. Результатом 
досліджень є визначення методологічних 
підходів до забезпечення ефективного стра-
тегічного менеджменту на різних рівнях 
управління економікою транзитивних країн. 
Запропоновано системний погляд на процеси 
стратегічного прогнозування, стратегічного 
планування та стратегічного менеджменту, 
уточнено термінологію у даній області сфері 
знань. Розглянуто змістовні напрями розро-
блення стратегій і структурні аспекти страте-
гічного менеджменту. Подальші дослідження 
слід спрямувати на формування механізмів 
багаторівневого стратегічного менеджменту 
в умовах становлення постіндустріальної 
економіки в транзитивних країнах.
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Аннотация. Рассмотрены эволюция понятия и структурные аспекты стратегического менеджмен-
та, а также роль стратегического менеджмента в управлении изменениями на предприятиях транзитив-
ных стран. Акцентировано внимание на взаимосвязи методологии прогнозирования, стратегического 
планирования, общего, стратегического и специальных видов менеджмента в экономических системах. 
Раскрыта взаимосвязь функциональной разнообразия стратегического менеджмента и структурной 
диверсификации экономики. Определены институциональные факторы, влияющие на эффективность 
стратегического менеджмента и повышение конкурентоспособности страны на мировых рынках. Пред-
ставлена авторская модель оптимизации инновационной программы развития предприятия в рамках 
стратегического менеджмента с целью улучшения технологической структуры производства. Предло-
жены рекомендации относительно приоритетов совершенствования стратегического менеджмента. 

Ключевые слова: стратегия, стратегический менеджмент, функциональное разнообразие менед-
жмента, транзитивные страны, экономические системы, модернизация экономики, структурная дивер-
сификация.

Summary. The evolution and structural aspects of strategic management are considered. The role of strate-
gic management in managing changes in the economy of transition countries, where economic structures have 
been disintegrated, is revealed. The most significant relationships between strategic forecasting and strategic 
planning, as well as between strategic management and specific types of management are analyzed. The general 
algorithm of strategic planning and strategic management in economic systems, and also terminology in the re-
searched field of knowledge is defined. The problems of strategic management arising from the narrowing of the 
structure of the economy of transition countries are studied. The relationship between the functional diversity of 
strategic management and structural diversification of the national economy is revealed.

Emphasis is placed on new directions of economic science development that will influence the theory of 
strategic management. The main types of strategy of economic systems operating in the conditions of open 
economy and globalization are substantiated. The necessity of applying the principles of hierarchy and iterative 
approach in the process of strategic management is proved. Classified typical features of strategic management 
that distinguish it from current management by the nature of the impact. The author's model of strategic plan-
ning on the example of optimization of the innovative program of the enterprise by means of methods of linear 
programming is given.

Substantiated recommendations on strategic priorities and institutional mechanisms that will help increase 
the effectiveness of strategic management based on the structural diversification of the economy of Ukraine, 
its regions and enterprises. Among the strategic priorities, the main attention is paid to the following priorities: 
modernization of the real sector of the economy; state support of enterprises that reinvest profits in innovation; 
equalization of regional disparities on the basis of strategy of specialization and interregional cooperation; for-
mation of national and transnational clusters; involvement of Ukraine in the European policy of specialization 
and digitalization; implementation of international communication projects and long-term logistics strategy.

Keywords: strategy, strategic management, functional diversity of management, transitive countries, eco-
nomic systems, modernization of economy, structural diversification. 


