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Стратегічне управління функціонуванням та розвитком під-
приємства як науковий напрям існує вже кілька десятиліть. Най-
більший внесок у становлення та розвиток світової стратегічної
думки зробили такі західні дослідники, як І. Ансофф, К. Арджи-
ріс, Г. Гамел, П. Ф. Друкер, Г. Мінцберг, М. Е. Портер, К. К. Пра-
халад, А. Стрікленд, А. А. Томпсон, Д. Шендел та багато інших.
Проблемам стратегічного управління підприємством присвячено
також численні праці російських та українських науковців —
у сфері загальної теорії стратегії підприємства такими є роботи
А. П. Градова, В. С. Єфремова, Г. Б. Клейнера, А. П. Наливайка,
В. С. Пономаренка та інших [1—5 та ін.]; у сфері теорії функціо-
нальних стратегій такими є роботи, що розкривають проблемати-
ку формування та впровадження маркетингової [6—7 та ін.] та
фінансової [8—9 та ін.] стратегій підприємства. Натомість проб-
лемне поле теорії виробничої стратегії все ще лишається поза
фокусом уваги вітчизняних дослідників. Вивчення та наукових
узагальнень потребують питання диференціювання виробничих
стратегій, методичного забезпечення аналізу та обґрунтування
виробничо-стратегічних рішень та багато інших. Серед них не-
абияке місце посідає проблема систематизації чинників, які впли-
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вають на процеси формування й реалізації виробничої стратегії
підприємства, що й визначило визначено сферу дослідження,
окремі результати котрого викладені у статті.

На вибір типу виробничої стратегії та конкретизацію основ-
них рішень, що входять до її складу (продуктових, процесних,
організаційно-технічних тощо) здійснює вплив велика кількість
різнопланових чинників.

Взагалі чинник — це є рушійна сила або причина будь-якого
процесу чи явища, що визначає його характер або окремі риси;
поняття «чинник» є тотожним поняттю «фактор», що походить
від латинського factor — той, що спричинює; той, що впливає;
той, що робить [10, с. 600]. Звідси випливає, що вислови на
кшталт «Чинники, що впливають на процес формування вироб-
ничої стратегії» та «Чинники, що визначають вибір типу вироб-
ничої стратегії» не є коректними, оскільки в них присутня тавто-
логія. Тому надалі буде використовуватися поняття «Чинники
виробничої стратегії».

Під чинниками виробничої стратегії підприємства нами
пропонується розуміти певні причини (суттєві обставини), що
впливають на склад основних елементів виробничої стратегії та
визначають її тип, зумовлюють характер комбінаторних зв’язків
базових виробничо-стратегічних рішень, обмежують множину
можливих до подальшого опрацювання варіантів планів, проектів
та програм, у яких обрана підприємством виробнича стратегія
знаходить свою конкретизацію.

Систематизація чинників виробничої стратегії може здійсню-
ватися за різними підходами. Так за ознакою «Характер впливу»
чинники диференціюються на такі, що безпосередньо, та такі, що
опосередковано впливають на виробничу стратегію. За викорис-
тання класифікаційного критерію «Ступінь універсальності»
можна виділити специфічні чинники — впливають на стратегіч-
ний вибір підприємств лише окремої галузі або певного ринково-
го положення чи масштабу виробничої діяльності тощо, та загаль-
ні чинники — впливають на всі без виключення підприємства.
Окрім названих можливе класифікування і за іншими ознаками.

Нами пропонується здійснювати систематизацію чинників ви-
робничої стратегії на базі енвіронтального1 підходу — методо-
                     

1 Походить від англійського «environment» (середовище — укр.) або ж «environs»
(оточення — укр.). За застосування транслітераційного підходу до передавання змісту
україномовного поняття маємо два можливі варіанти: більш складний за побудовою «ен-
віронментальний» та дещо простіший для сприйняття «енвіронтальний». У тексті статті
використано спрощену версію написання терміну.
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логічного прийому, у фокусі уваги котрого знаходиться вплив
середовища на об’єкт дослідження. Доволі часто цей підхід за-
стосовується у редукованій версії, коли вивченню піддається ли-
ше середовище, що оточує об’єкт ззовні; наприклад, така достат-
ньо нова галузь науки, як «енвіроніка», охоплює «комплекс
науково-технічних знань про вплив навколишнього середовища
на людину» [10, с. 223].

Узагальненим об’єктом нашого дослідження є виробнича сис-
тема — адже саме для неї розробляється такий різновид функці-
ональних стратегій підприємства, як виробнича, і саме у площині
виробничої системи підприємства розгортається процес імплемен-
тації зазначеної стратегії. Це вимагає прискіпливого розгляду не
лише зовнішнього, але й і внутрішнього середовища.
Внутрішнє середовище виробничої системи підприємства утво-

рюється наступною множиною: матеріалізовані (будівлі, спору-
ди, обладнання, матеріали, персонал тощо) та неуречевлені (ін-
формація, знання, культура тощо) складові; процеси, що відбу-
ваються у техніко-технологічній та організаційно-управлінських
площинах; підсистеми, на які поділена виробнича система; зв’яз-
ки між ними. Поліструктурність та складність внутрішнього се-
редовища виробничої системи зумовлює виділення такої групи
чинників виробничої стратегії як ендогенні.

Джерелом походження екзогенних чинників виробничої стра-
тегії є зовнішнє середовище функціонування виробничої системи
підприємства. Заведено вирізняти:

• зовнішнє середовище, що безпосередньо оточує об’єкт і пря-
мо взаємодіє з ним (у теорії стратегічного управління для його по-
значення застосовують ще й такі назви, як «найближче оточення»,
«мікросередовище», «середовище завдання об’єкта» тощо). Най-
ближче оточення виробничої системи утворюється всіма іншими
системами підприємства — маркетинговою, фінансовою, обліко-
вою, кадровою, постачальницько-збутовою, інноваційною тощо;
вони є немовбито своєрідною оболонкою, яка з усіх боків обіймає
«ядро» будь-якого підприємства — його виробничу систему;

• зовнішнє середовище, що є віддаленим від об’єкту, а його
вплив має опосередкований характер (у теорії стратегічного
управління для його позначення застосовують також наймену-
вання «загальне середовище», «макросередовище», «віддалене
оточення» тощо). Загальне середовище виробничої системи утво-
рюється зовнішнім середовищем функціонування підприємства в
цілому; воно охоплює ринково-економічну, політико-правову,
науково-технічну, соціокультурну та інші компоненти.
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Надамо розгорнуту характеристику ендогенних та екзогенних
чинників виробничої стратегії.

Ендогенні чинники безпосередньо та дуже значимо вплива-
ють на процеси формування та реалізації виробничої стратегії
підприємства. На нашу думку їх можна систематизувати поєднав-
ши у кілька груп, серед яких найважливіше місце посідають чин-
ники технологічного, організаційного та знаннєвого характеру.

• Чинники технологічного характеру — відіграють найважли-
вішу роль поміж усіх ендогенних чинників, оскільки сам факт
наявності певної техніко-технологічної бази є одним з визначаль-
них критеріїв відбору вже існуючим підприємством варіанту йо-
го нової виробничої стратегії. Характер, структура, вік та стан
техніки та застосовуваних підприємством технологій в одних ви-
падках утворюють ефективний «стартовий майданчик» для за-
провадження прогресивної стратегії виробництва; в інших випад-
ках, навпаки, висувають суттєві обмеження щодо імплементації
обраного варіанту стратегічних дій. Серед технологічних чинни-
ків найважливішими є:

— ступінь прогресивності застосовуваних технологій та міра
потреби в їх оновленні за зміни виробничої стратегії;

— ступінь забезпеченості виробництва потрібними для реалі-
зації нової виробничої стратегії просторовими, технічними, мате-
ріально-сировинними, енергетичними, інформаційними та кадро-
вими ресурсами;

— ступінь гнучкості наявної техніко-технологічної бази та її
спроможність сприйняти нові продукти, нові технологічні проце-
си та методи організації виробництва й праці.

• Чинники організаційного характеру — до них слід долучити
запроваджені підприємством методи організації виробництва та
оперативного управління його перебігом, способи організаційної
побудови виробничої системи в цілому та принципи структури-
зації її окремих підрозділів, підходи, застосовувані в організації
праці на робочих місцях тощо. В ситуаціях технократичної рест-
руктуризації виробництва, коли йдеться про перехід до роботи за
принципово новими технологічними рішеннями та із застосуван-
ням новітньої техніки, організаційні чинники, на відміну від тех-
нологічних, не так жорстко обмежують вибір варіанту стратегії.
Але своє визначальне слово вони проголошують тоді, коли до
фокусу стратегічної уваги потрапляє організаційно-культурний
аспект реструктуризації. Так, наприклад, за запровадження під-
приємством стратегії ощадливого виробництва [11] його техніко-
технологічна база лишається незмінною, тоді як організація
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виробничої діяльності переводиться на принципово іншу основу,
і на успішність такого переведення багато в чому впливають ен-
догенні чинники організаційного роду.

• Знаннєві чинники — з урахуванням сучасних тенденцій роз-
витку теорії та практики управління підприємством ці чинники
слід виділити в окрему групу. Вони акцентують увагу на тому,
що для сучасного підприємства недостатньо фізичної наявності
будівель та споруд, техніки та промислово-виробничого персона-
лу; у першу чергу слід утворювати знаннєві бази щодо власного
ресурсного, ринкового та організаційно-управлінського потенці-
алів та широти можливостей їх використання, нарощування й пе-
реведення на якісно вищі рівні.

Екзогенні чинники виробничої стратегії, як вже зазначалося
вище, джерелами свого походження мають зовнішнє середовище.
Розпочнемо з мікрооточення виробничої системи, яке поро-
джує широку гаму чинників, пов’язаних із власне підприємством.
Авторська версія їх систематизації передбачає виведення на пер-
ший план поміж усіх інших таких їх трьох груп, як чинники за-
гальносистемного, інвестиційно-інноваційного та стратегічно-
управлінського характеру.

• Загальносистемні чинники — їх виділення пояснюється тим,
що з позицій системного підходу підприємство трактується як
складна, гомеостатична, відкрита система, що функціонує у пев-
ному середовищі, і усіма притаманними такій системі характе-
ристиками та властивостями.

Під таким кутом зору для процесу формування виробничої
стратегії неабиякого значення набуває стадія життєвого циклу, на
якій перебуває підприємство. Як правило, на тих етапах життєво-
го циклу, що асоціюються з «дитинством та молодістю» підпри-
ємства віддають перевагу активній стратегічній поведінці і не бо-
яться розробляти й реалізовувати амбіційні проекти зі створення
наймодерновіших виробництв; виробнича стратегія при цьому
характеризується фокусуванням на інноваційно-технологічній
складовій. На стадії ж «дорослішання й зрілості» перевага часті-
ше віддається консервативній виробничій стратегії, базованій на
застосуванні традиційних технологій та методів організації вироб-
ництва.

Друге місце за важливістю серед загальносистемних чинників
посідає рівень та характер інтеграційно-коопераційних зв’язків
підприємства. Ці зв’язки виникають за умови участі підприємст-
ва у таких об’єднаннях суб’єктів господарської діяльності, як
кластери, стратегічні альянси, фінансово-промислові групи, кон-
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церни, віртуальні корпорації, ланцюги поставок, асоціації вироб-
ників тощо. Інтеграційний чинник накладає суттєві обмеження на
вибір типу виробничої стратегії, оскільки підприємству дово-
диться адаптувати її до вимог господарських утворень. Але зав-
дяки своєму входженню до кластеру, чи стратегічного альянсу,
чи галузевої асоціації підприємство набуває також і нових мож-
ливостей ринкового й виробничого розвитку.

• Інноваційно-інвестиційні можливості підприємства — ця
група чинників безпосередньо пов’язана із загальносистемними, і
коректніше було б долучити її до попередньої. Але, враховуючи
значущість інноваційно-інвестиційної активності підприємства для
реалізації того чи іншого варіанту його виробничої стратегії (а пере-
творення виробничої системи найчастіше пов’язані з дуже значни-
ми капіталовкладеннями), ці чинники слід відокремити від інших.
При цьому необхідно приймати до уваги як характер та спрямова-
ність інноваційної діяльності підприємства (чи здійснює підприєм-
ство розроблення продуктових, технологічних та організаційних ін-
новацій власними силами чи запозичує чужі), так і наявність у під-
приємства достатньої кількості власних коштів для реалізації проек-
тів технічного переозброєння та модернізації виробництва.

• Система стратегічного управління діяльністю підприємст-
ва — уособлює в собі цілу групу вельми значущих для розроб-
лення ефективної виробничої стратегії чинників, серед яких:

— загальні стратегічні цілі, що визначають напрям розвитку
підприємства в цілому і спрямованість його виробничої стратегії
зокрема;

— характер бізнес-стратегії, яка визначає ринкову поведінку
підприємства (на ринках сировини, товарів, праці, капіталу то-
що), накладаючи тим самим обмеження на виробничу стратегію
через утворення можливостей / неможливостей доступу до потріб-
них матеріально-технічних, кадрових, інвестиційних ресурсів та
організаційно-технологічних інновацій;

— ступінь узгодженості виробничої стратегії підприємства з
іншими функціональними стратегіями (маркетинговою, фінансо-
вою, кадровою, інноваційною) та їх взаємодоповнюваність та
взаємопідтримка.

Макрооточення виробничої системи підприємства завдяки
поєднанню різнопланових, але взаємосплетених зовнішніх по від-
ношенню до підприємства середовищ (економічного, політично-
го, культурного тощо) породжує іще кілька значимих груп екзо-
генних чинників виробничої стратегії. Здійснювати їх виділення
має сенс відповідно до основних компонент макросередовища.
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• Економічна компонента — велике значення тут має стадія
циклу економічної динаміки, на якій перебуває економіка держави
в цілому, а також галузь, до якої належить підприємство, та регіон,
у якому воно дислоковано. Економічний занепад або ж криза спри-
яють, як правило, тому, що підприємства віддають перевагу страте-
гії скорочення поточного виробництва з одночасним збереженням
накопиченого потенціалу, аби щонайповніше використати його то-
ді, коли спад припиниться. У фазі ж економічного піднесення
більшість підприємств схиляються до стратегій, базованих на ра-
дикальних переозброєннях виробництва, і дозволяють собі вкрай
капіталомісткі, але суперпрогресивні технологічні рішення.

Неабияку роль відіграє й інвестиційний клімат, що склався —
доступність банківських кредитів та наявність сторонніх інвести-
цій у переозброєння виробництва мають велике значення для під-
приємств, що запроваджують надсучасні технології, але не мають
у вільному розпорядженні адекватних масштабам проектів коштів.

• Політико-правова компонента — наявність єдиної програ-
ми довгострокового економічного та соціального розвитку дер-
жави та правове підкріплення розвитку певних галузей та регіо-
нів на рівні Законів, Постанов Кабінету міністрів, Наказів Прези-
дента гарантують певну стабільність і визначеність та сприяють
активізації виробничої діяльності підприємств, надаючи останнім
можливостей прийняття правильних стратегічних рішень, розра-
хованих на довготривалу перспективу.

• Соціокультурна компонента — велику роль відіграє такий її
аспект, як культура споживання, бо вона накладає деякий відби-
ток і на виробничі стратегії, що їх обирають підприємства тієї чи
тієї країни чи певної культурної приналежності. Наприклад, ні-
мецька культура раціонального споживання, економності та й на-
віть певної скупості хай і опосередковано, але все ж таки сприяє
тому, що у фокусі уваги виробничих стратегій німецьких проми-
слових підприємств завжди знаходяться витрати та шляхи їх
зниження, а німецька наука озброює виробництво адекватним
методичним апаратом на кшталт концепції контролінгу [12] та
теорії виробничих витрат [13].

• Науково-технічна компонента — спрямованість та ступінь
розвитку науково-технічних досліджень, загальний інноваційний
фон, що склався у державі в цілому чи в певному регіоні або ж у
галузі позначаються і на інноваційній активності підприємства, і
на виробництві, яке є основною сферою реалізації інновацій. Так,
активні дослідження у сфері розроблення й запровадження циф-
рових технологій та інші наукові розвідки у площині інформати-
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зації призвели до того, що сучасні підприємства все частіше від-
дають перевагу інформаційним стратегіям. А реалізація останніх
призводить до формування виробничих систем, провідним фак-
тором виробництва в котрих є вже не праця чи капітал, а саме ін-
формація.

Такою, в цілому, є авторська версія систематизації чинників
виробничої стратегії підприємства, здійснена на основі енвірон-
тального підходу. Безумовно вона не є всеохоплюючою та такою,
що претендує на завершеність, оскільки розроблення інтегрова-
ної системи чинників виробничої стратегії являє собою на сього-
дні дуже широке проблемне поле для подальших досліджень пи-
тань стратегічного управління виробництвом та його розвитком.
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ЙОГО СКЛАДОВІ,
ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

У статті розглянуто складові, ознаки та принципи механізму
забезпечення стратегічної стійкості підприємства, а також
запропоновано концепцію впровадження та функціонування
субмеханізму оцінки стратегічної стійкості як складової
означеного механізму.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: стратегічна стійкість, механізм забезпе-
чення стратегічної стійкості, субмеханізм оцінки стратегічної
стійкості.

Стійкість будь-якої системи, чи то біологічної, чи то економіч-
ної, не виникає і не досягається сама по собі. Дії системи у дано-
му напрямку є результатом одновекторних (цілеспрямованих)
взаємозв’язків між її елементами. Такі взаємозв’язки мають керу-
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