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аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, оцінювання вартості
бренду при визначенні шляхів його стратегічного розвитку потребує проведення по-
стійних маркетингових досліджень, зокрема споживацьких мотивів здійснення поку-
пок, адже бренд має сенс лише у тому разі, якщо він відповідає потребам споживачів.
Приведення внутрішніх можливостей бренду у відповідність до зовнішніх вимог є не-
від’ємною частиною побудови стратегії його розвитку. Подальші дослідження можуть
бути спрямовані на накопичення і обробку інформації, статистичних і звітних даних,
які характеризують залежність економічних результатів діяльності підприємства від
рівня розвитку його бренду; на розроблення і удосконалення методичного інструмен-
тарію оцінювання бренду; обґрунтування шляхів реалізації стратегії розвитку бренду.
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Вступ. Успіх у будь-якій діяльності в основному визначається правильно об-
раною стратегією підприємства. Процес розробки та реалізації стратегії підприєм-
ства передбачає необхідність розробки та впровадження інтегрованої системи
стратегічного управління, основою якої має виступати управління стратегічним
потенціалом підприємства (далі СПП). Тобто чітке управління СПП є одним з
ключових факторів ефективності стратегічного управління підприємством.

Аналіз інформаційних джерел [1—8] засвідчує, що в науковій літературі до-
сить докладно викладено підходи до стратегічного управління підприємством, од-
нак питання управління саме стратегічним потенціалом підприємства опрацьова-
но лише частково, а надбані результати мають несистематизований, іноді
суперечливий характер. Зазначене окреслило сферу дослідження, часткові резуль-
тати якого представлено в дані управління СПП та виокремлення меж застосуван-
ня даних підходів.

Постановка задачі. Для досягнення поставленої мети автором поставлено і
вирішено такі завдання:

— досліджено та систематизовано підходи до управління СПП;
— виділено основні групи підходів до управління СПП;
— встановлено межі застосування даних підходів.
Результати.
Наш інформаційний пошук [1—8] показав, що доцільно виділити такі підходи

до управління СПП:
1) Г.О. Шульга [1, с. 9] пропонує здійснювати процес стратегічного управління

розвитком підприємства, який представлений у вигляді таких блоків: розробка
стратегічного набору; створення програми заходів по трансформації виробничого
і управлінського потенціалу; оцінка пріоритетності і послідовності реалізації за-
ходів; розробка комплексної програми по формуванню стратегічного потенціалу
розвитку підприємства, її введення (застосування); створення системи стратегіч-
ного контролю.

Перевагою реалізації розглянутого підходу до управління СПП, вважаємо, до-
сягнення узгодженості процесів нарощування останнього і здійснення стратегії
підприємства. Проте недоліком є зосередження лише на виробничій та управлін-
ській складових СПП.

2) Колесніков О. О. [5, с. 6.] пропонує при управлінні СПП проведення таких
дій: виявлення структури потенціалу; аналіз конкурентних переваг і слабких сто-
рін діяльності підприємства; формування методики діагностики потенціалу, оцін-
ка його елементів; виявлення синергетичного впливу елементів; інтегральна оцін-
ка конкурентоспроможності підприємства; розробка загальної й локальної
стратегій зі зміцнення й розвитку потенціалу.

На нашу думку, перевагою цього підходу є спроба управління саме СПП, але
недоліком є відсутність зв’язку управління СПП зі стратегічним управлінням під-
приємством, не приділення уваги до співвідношенням між стратегією підприємст-
ва та його стратегічним потенціалом.

3) Пробоїв О. [6, с. 38—39] визначає такі етапи управління СПП:
1. Введення складових СПП та основних обмежень з урахуванням даних аналі-

зу фактичної діяльності підприємства, які характеризують тенденції його розвитку
в усіх функціональних сферах діяльності та відображають стратегічні позиції на
ринку.

2. Упорядкування й оцінювання структурних компонент СПП що дозволяє іде-
нтифікувати можливість ефективної реалізації стратегічних напрямів розвитку
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підприємства, при цьому використовується порівняння існуючих параметрів ви-
користання СПП при наявних потужностях, ресурсному забезпеченні та ринковій
ситуації, із потенційними параметрами.

3. Необхідність розробки відповідних управлінських рішень з використанням
технологій фінансового інжинірингу, якщо результати порівняння свідчать про
негативні тенденції досліджуваної системи та недостатній фактичний рівень ви-
користання СПП.

4. Розроблення та реалізація методик нарощування СПП на основі реальних
опціонів, як одного із дієвих інструментів фінансового інжинірингу за умов непе-
редбачуваних впливів зовнішнього середовища за наявності неточної та неповної
інформації.

Недоліками цього підходу, вважаємо: по-перше, прийняття рішень лише
щодо нарощування СПП за допомогою інструментів фінансового інжинірингу,
по-друге, відірваність управління СПП від стратегічного управління підприєм-
ством, по-третє, неврахування реалізації стратегічних цілей за допомогою
останнього.

4) О. В. Коренков [7, с. 11] пропонує управляти потенціалом підприємства
на основі визначення ступеня необхідності та доцільності залучення наявних
резервів того чи іншого функціонального потенціалу, а також розробці системи
заходів, згідно з якими наявні на підприємстві резерви використання потенціа-
лу будуть використані у роботі та виявлені у кінцевих результатах діяльності
підприємства.

На нашу думку, перевагою цього підходу є розроблення методики визначення
резервів потенціалу підприємства, але недоліками є відсутність зв’язку між СПП
та стратегічними цілями підприємства, незрозумілість визначення резервів СПП
по кожному підприємству в групі.

5) О. В. Ревенко [8, с. 13] загальний процес прийняття управлінського рішення
щодо стратегічного напрямку розвитку підприємства зводить до такої послідовно-
сті етапів: формування місії, цілей і задач розвитку підприємства; визначення фа-
кторів, що впливають на розвиток підприємства; оцінка стратегічного потенціалу
та впливу зовнішнього середовища на розвиток; оцінка стратегічної позиції під-
приємства; вибір стратегічного напрямку розвитку підприємства; аналіз і вибір
варіативних елементів стратегії та стратегічного контролю залежно від різномані-
тності шляхів досягнення успіху; реалізація стратегії розвитку підприємства;
стратегічний контроль та оцінка обраної стратегії.

Ми вважаємо, що перевагою розглянутого підходу є спроба визначити місце
СПП у стратегічному управлінні, але недоліками є його відірваність від стратегіч-
них цілей підприємства, а також відсутність управління саме СПП після його оці-
нки.

6) Але найчастіше [2, с. 6; 3; 4, с. 152] використовується підхід до управління
СПП, запропонованим Т. Йеннером, який включає такі стадії: система стратегіч-
ного планування; система реалізації; система контролю.

Отже, основним завданням стратегічного управління в даному підході є органі-
зація власного потенціалу з чіткою орієнтацією на ринкову ситуацію. Цю загальну
задачу доцільно розбити на два окремі завдання принципового значення. В корот-
костроковому плані на перше місце висувається проблема поточної ефективності,
тобто перетворення існуючих ресурсів і компетенцій у ринкові конкурентні пере-
ваги, тоді як в довгостроковій перспективі проблема полягає в розвитку нових ре-
сурсів і компетенцій, які дозволили б використовувати ринкові шанси.
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Складність проблематики зумовлює необхідність збалансованого розподілу за-
дач в рамках стратегічного управління потенціалом успіху. При цьому виділяють
три основні системи, які повинні вирішувати різні задачі: стратегічного плануван-
ня, реалізації й контролю [3]. Ці системи відповідають за розробку, здійснення і
ревізію стратегії підприємства (рис. 1).

Система реалізації
- Формування нового потенціалу успіху
- Перетворення існуючого потенціалу в
чинники успіху

Система контролю
- Перевірка ефективності реалізації
планів і рішень
- Постійний контроль за достовірністю

Система
стратегічного
планування
- Виявлення майбутнього
потенціалу успіху

Рис. 1. Підсистеми стратегічного управління
і їх задачі в області управління СПП [3]

Так, на системі стратегічного планування лежить функція розробки стратегіч-
ної орієнтації підприємств на базі аналізу ринку і внутрішньо фірмових ресурсів.
У рамках цієї системи визначається СПП, який необхідно використовувати в май-
бутньому. З урахуванням довгострокових цілей підприємство повинне вирішити,
чи треба намагатися шукати новий потенціал або слідувати раніше наміченим ку-
рсом, тобто використовувати вже виявлений потенціал.

У рамках стратегічного планування звичайно виділяються чотири принципово
важливих шляхи управління СПП [3].

1. Орієнтація на існуючий внутрішньо фірмовий виробничий потенціал на
освоєних ринках.

2. Створення нового виробничого потенціалу на вже освоєних ринках.
3. Освоєння нових ринків за допомогою існуючого виробничого потенціалу.
4. Створення нового виробничого потенціалу для освоєння нових ринків.
В рамках системи реалізації повинні конкретизуватися або готуватися до здій-

снення всі завдання і заходи, намічені в системі планування. Тут же перевіряється
їх ефективність. Завдання системи реалізації полягає в забезпеченні створення
стратегічного потенціалу, з одного боку, і перетворення його в стратегічні чинни-
ки успіху — з іншого.

Створення і збереження СПП знаходиться в тісному зв’язку з концепцією ор-
ганізаційного навчання. Саме на динамічних ринках здібність до швидшого, чим
конкуренти, навчання розглядається як єдине джерело стійких конкурентних пе-
реваг. При цьому розрізняються дві форми навчання — адаптивна і генеративна.
Перша базується на існуючих концепціях, друга ж ставить під сумнів колишні
установки і націлена на створення нових моделей мислення [3].

За для досягнення успіху, підприємство повинне трансформувати компетенції,
які відповідають ринковим шансам, в ринкові конкурентні переваги. У свою чергу
ці переваги приводять до успіху лише в тому випадку, якщо вони позитивно
впливають на рішення про закупівлі з боку клієнта. В результаті утворюються
стратегічні чинники успіху.
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Перетворення СПП в стратегічні чинники успіху — задача стратегічного мене-
джменту, оскільки в цьому перетворенні і полягає ключова проблема для багатьох
підприємств.

Третій компонент моделі — стратегічна система контролю — забезпечує кри-
тичну оцінку діючої стратегії підприємства. Щоб завчасно розпізнати ринкові не-
безпеки і пов’язані з ними зміни, необхідна постійна перевірка придатності стра-
тегічних планів. Важливо правильно оцінити, наскільки ухвалені у минулому
рішення ще придатні на фоні поточного і очікуваного розвитку ринкової ситуації.

В цьому зв’язку особливе значення набуває стратегічний контроль. Оскільки
упущення і помилки в області стратегії виявляються через значний час, то страте-
гічний контроль націлений не стільки на виявлення зроблених у минулому поми-
лок, скільки на ідентифікацію необхідних поправок курсу в майбутньому. В обла-
сті стратегічного контролю звичайно виділяють три елементи — контроль
передумов, контроль реалізації і стратегічний нагляд.

Рішення щодо формування СПП орієнтовані на майбутнє і тому базуються на
прогнозах розвитку релевантних чинників. Подібні прогнози включаються в пла-
ни як передумови. Можна сказати, що будь-який стратегічний план фактично ба-
зується на сукупності передумов, які повинні постійно перевірятися на придат-
ність у разі можливих змін [3].

Отже, необхідно завчасно знайти деградацію задіяного потенціалу і появу но-
вого. Особливе значення мають передумови, обумовлені потребами клієнтів. Ве-
льми важливі передумови, пов’язані з конкурентами, посередниками та іншими
партнерами, оскільки ресурси підприємства втрачають свою цінність саме під
впливом їх активності. Нарешті, необхідна перевірка на спроможність і внутрі-
шніх передумов. На підприємствах з широко диверсифікованими програмами
особливою увагою користуються стратегічні установки загального масштабу, які
залежать від шансів на різних ринках.

Контроль реалізації може бути орієнтований як на перевірку ефективності за-
діяного виробничого потенціалу, так і на результати робіт із створення нових ре-
сурсів і компетенцій підприємства. В рамках даної функції необхідно відповісти
на такі питання [3]:

— чи дотримуються плани по формуванню нового виробничого потенціалу;
— чи досягається за допомогою діючого потенціалу адекватна конкурентна по-

зиція на ринку;
— чи забезпечує завойована позиція задовільний рівень прибутку.
Що стосується формування нового виробничого потенціалу, то основна про-

блема полягає в тривалості процесу. Для своєчасного виявлення помилок і успіш-
ного здійснення стратегії часто потрібне розбиття довгострокових цілей на корот-
кострокові, тобто побудова своєрідної цільової траєкторії. При визначенні
основних віх розвитку треба в кожному випадку встановлювати своє положення
щодо конкурентів. У якості аналітичного інструменту тут доцільно використову-
вати порівняльний аналіз ланцюжка створення благ або метод кращих галузевих
показників, який дозволяє порівнювати власний виробничий потенціал з таким на
інших підприємствах.

Для відповіді на друге питання необхідно оцінити ринкові позиції виробників,
причому пропозицію товарів і послуг слід аналізувати з погляду клієнта. Так, за
допомогою опитування клієнтури можна охопити такі параметри, як якість проду-
кту, ступінь інноваційності, дизайн, рівень обізнаності, імідж. Порівняння з кон-
курентами по виробничому потенціалу, з одного боку, і ринковим позиціям — з
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іншого дозволяє підприємству виявити пропуски в процесі перетворення потенці-
алу в чинники успіху.

Відповідь на третє питання вимагає аналізу впливу позиції конкурентів на фі-
нансові результати підприємства. Такий аналіз допомагає уникнути ситуації, коли
пошуки переваги по одному параметру перетворюються на самоціль і здійсню-
ються «за всяку ціну».

Функції контролю реалізації в області СПП представлені на рис. 2, що ілюст-
рують зв’язки в сфері контролю реалізації.

Завдання стратегічного нагляду полягає в забезпеченні запланованих процедур
у зв’язку з подіями в зовнішньому оточенні. При цьому завчасно повинні виявля-
тися події, які несуть у собі загрозу для СПП. На практиці стратегічний нагляд ча-
сто використовується як попереджуюча функція, яка разом з виявленням загроз
дозволяє знайти нові шанси і забезпечити підприємству розвиток відповідно до
динаміки зовнішнього середовища [3].

Оскільки події розвиваються не ізольовано одне від одного, то велика увага приді-
ляється систематизації інформації по окремих явищах. В більшості випадків при
цьому використовується метод сценаріїв, коли за допомогою гіпотетичної конструк-
ції серії подій робиться спроба вникнути в їх причинно-наслідкові зв’язки.

Невизначеність і непередбачуваність сучасної ринкової обстановки і великі те-
рміни виконання рішень в рамках створення і реалізації потенціалу успіху вимагає
пильної уваги до контролю і забезпечення виконання цих рішень. В цілому ж для
стратегічного менеджменту повинна бути характерна повна збалансованість і зла-
годжена взаємодія систем планування, реалізації і контролю.
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Рис. 2. Функція контролю реалізації стратегії в області СПП [3]
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Проте, вважаємо, що у даному підході є відсутніми: чіткий механізм управлін-
ня саме СПП і його співвідношення зі стратегічним управлінням підприємством й
питання формування та оцінювання СПП.

Отже, результати аналізу всіх розглянутих підходів до управління СПП наве-
дено у табл. 1, що дозволяє розкрити основні переваги та недоліки цих підходів.

Таблиця 1
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ

СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор підходу
до управління СПП Етапи до управління СПП Переваги даного підходу Недоліки даного підходу

1 2 3 4

1. Шульга Г. О.

— розробка стратегічного
набору;
— створення програми за-
ходів до трансформації ви-
робничого і управлінського
потенціалу;
— оцінка пріоритетності і
послідовності реалізації за-
ходів;
— розробка комплексної
програми по формуванню
СПП, її введення.

— Досягнення узгодженості
процесів нарощування СПП
і здійснення стратегії під-
приємства;
— Врахування системи
стратегічного контролю
підприємства.

— Зосередження лише на
виробничій та управлінсь-
кій складових СПП;
— Відсутність взаємо-
зв’язку між управлінням
СПП та стратегічним
управлінням підприємст-
вом.

2. Колесніков О. О.

— виявлення структури по-
тенціалу;
— аналіз переваг і слабких
сторін діяльності підприєм-
ства;
— формування методики
діагностики потенціалу,
оцінка його елементів;
— інтегральна оцінка кон-
курентоспроможності під-
приємства;
— розробка загальної й лока-
льної стратегій зі зміцнення й
розвитку потенціалу.

— Спроба управління саме
СПП;
— Врахування контролю за
використанням СПП.

— Відсутність взаємозв’язку
між управлінням СПП та
стратегічним управлінням
підприємством;
— Не приділення уваги до
співвідношення між страте-
гією підприємства та СПП.

3. Пробоїв О.

— введення складових СПП
та основних обмежень;
— упорядкування й оціню-
вання структурних компо-
нент СПП;
— розробка управлінських
рішень з використанням
технологій фінансового ін-
жинірингу;
— розроблення та реалізація
методик нарощування СПП
на основі реальних опціонів.

— Врахування структури
СПП при управлінні остан-
нім;
— Використання оцінки
фінансових складових СПП.

— Прийняття рішень лише
щодо нарощування СПП за
допомогою інструментів
фінансового інжинірингу;
— Відірваність управління
СПП від стратегічного
управління підприємством;
— Неврахування реалізації
стратегічних цілей при
управлінні СПП.

4. Коренков О. В.

— представлення даних у
візуально-аналітичній формі;
— виділення ознак групу-
вання підприємств;
— визначення максималь-
ного рівня використання
потенціалу;
— розрахування середньо-
прогресивного та середньо-
галузевого рівнів;
— формалізація наочного
вигляду розрахованих рівнів;
— групування підприємств
за визначеними ознаками;
— визначення резервів потен-
ціалу розвитку підприємств.

— Розроблення методики
визначення резервів СПП.

— Відсутність зв’язку між
СПП і стратегічними ціля-
ми підприємства;
— Незрозумілість визначен-
ня резервів СПП по кожному
підприємству в групі;
— Відірваність управління
СПП від стратегічного
управління підприємством.
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Закінчення табл. 1

Автор підходу
до управління СПП Етапи до управління СПП Переваги даного підходу Недоліки даного підходу

1 2 3 4

5. Ревенко О. В.

— формування місії, цілей та
задач розвитку підприємства;
— визначення факторів, що
впливають на розвиток під-
приємства;
— оцінка СПП та впливу
зовнішнього середовища на
розвиток підприємства;
— оцінка стратегічної по-
зиції підприємства;
— вибір стратегічного напря-
мку розвитку підприємства;
— аналіз і вибір варіативних
елементів стратегії та страте-
гічного контролю в залежно-
сті від різноманітності шляхів
досягнення успіху;
— реалізація стратегії;
— стратегічний контроль;
— оцінка обраної стратегії;
— подальша реалізація
стратегії підприємства або її
коригування.

— Спроба визначення місця
СПП у стратегічному
управлінні підприємством.

— Відірваність управління
СПП від стратегічних цілей
підприємства;
— Відсутність управління
саме СПП після його оцінки.

6. Йеннер Т.

— система стратегічного
планування;
— система реалізації;
— система контролю.

— Врахування контролю за
реалізацією рішень щодо
управління СПП;
— Виділення шляхів управ-
ління СПП.

— Відсутність чіткого ме-
ханізму управління саме
СПП;
— Незрозумілість співвід-
ношення СПП із стратегіч-
ним управління підприємс-
твом;
— Не врахування загальної
стратегії підприємства при
прийнятті рішень щодо
управління СПП;
— Не приділення достатньої
уваги питанням формування
та оцінювання СПП.

Отже, не зважаючи на те, що велика кількість учених досліджувала управління
СПП, досі ще не розроблене управління останнім як складовою процесу розроб-
лення та реалізації стратегії підприємства, яке б враховувало його структуру та
результати його оцінювання при прийнятті стратегічних рішень щодо шляхів ви-
користання досліджуваної категорії задля досягнення встановленої загальної стра-
тегії підприємства.
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Вступ. У попередніх публікаціях [1—4] нами доведено, що розробка та впро-
вадження інформаційної стратегії підприємствами є важливою та необхідною
умовою успішного розвитку бізнесу та основою для досягнення стійких переваг.
Однак, кожне підприємство має унікальний набір відмітних і притаманних лише
даному підприємству характеристик. Ці характеристики визначаються особливос-
тями ринку, на якому діє те чи те підприємство; особливостями продукту або по-
слуги, яку пропонує підприємство на даному ринку; особливостями використову-
ваних ресурсів; особливостями використання управлінських технологій і рівнем
розвитку системи стратегічного управління, конкретними стратегічними цілями
підприємства; особливостями використання інформаційних технологій і ступенем
розвитку останніх на конкретному підприємстві; особливостями зовнішнього се-
редовища, в якому функціонує підприємство, ступенем невизначеності даного се-
редовища; доступністю та якісними характеристиками інформаційних ресурсів
підприємства тощо. Саме тому актуальним є питання аналізу готовності підпри-
ємств вибірки до розробки та впровадження інформаційної стратегії, а з іншого
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