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Сучасні умови господарювання, породжувані ринковими пе-
ретвореннями, вимагають нової парадигми управління. Для ус-
пішної організації діяльності та розробки стратегії підприємство
повинно бути гнучким і динамічним, оскільки ключовий фактор
конкурентоспроможності сьогодні — швидкість реагування на
зміни зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище бізнесу
стає все більш невизначеним, і це вимагає вміння швидко адап-
туватися в умовах, що склалися, для керівництва стає важливим
вміти прогнозувати вплив змін у зовнішньому середовищі на ре-
зультати діяльності підприємства, проектувати стратегії поведін-
ки компанії на ринку, залежно від змін, що відбуваються. У
зв’язку з цим постають питання виокремлення основних аспектів
розробки стратегії, які б інтегрували стратегії різних напрямків
діяльності підприємства і враховували фактори, які впливають на
кожен із стратегічних рівнів і на стратегію в цілому.

Метою дослідження є виокремлення основних аспектів та ета-
пів розробки стратегій підприємства в умовах динамічного біз-
нес-середовища.

Сьогодні парадигма розробки стратегій зазнала ряд докорінних
трансформацій. У практичному плані це зумовлює необхідність
постійного коригування як етапів розробки, так і етапів реалізації
стратегій у рамках схеми: «корпоративна місія → стратегічна діаг-
ностика → формування збалансованої системи показників → стра-
тегічний вибір → реалізація обраної стратегії та оцінка результа-
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тів». Однак, у такому вигляді концептуальний механізм розробки
та реалізації стратегії не може бути представлений, потрібне виді-
лення ключових аспектів розробки стратегії, декомпозиція і навіть
перепроектування окремих блоків схеми управлінського циклу,
яке все ж може слугувати фундаментом концепції.

У результаті дослідження було виділено ряд ключових аспектів
розробки стратегії в умовах динамічного бізнес-середовища:
управління змінами; диференціюючі стратегії; венчурні стратегії
та венчурне управління; підприємницьке лідерство; стратегічне
мислення; стратегічні альянси; близькість до покупця; адаптив-
ність, підвищення швидкості і гнучкості реагування на зовнішні
зміни; командна робота та коучинг; синергічне управління бізне-
сом; системне управління бізнес-процесами; ефективна корпора-
тивна система управління інноваціями; підприємницька творчість.

У зв’язку з цим викликає інтерес логічна структура системи
управління взагалі, методологію якої можна застосувати при фо-
рмуванні концептуального механізму розробки та реалізації стра-
тегії. Важливо зрозуміти саму концепцію підходу до розробки
стратегії: це бачення майбутнього і напрямок для досягнення по-
ставленої мети погляд з майбутнього на сьогоднішні ресурси
компанії, а не екстраполяція поточного стану і внутрішніх обме-
жень на наступний період.

Кожне підприємство, що діє в умовах ринкової економіки,
унікальне за своїми характеристиками. Отже, і зміст стратегічно-
го бізнес-планування є процесом унікальним, а його форми і ме-
тоди не можуть бути еталоном для інших підприємств.

З урахуванням викладеного, вважаємо, що нинішні умови гос-
подарювання вимагають інших, специфічних, зорієнтованих на
майбутнє методів і механізмів, які допомагали б передбачати
можливі зміни зовнішнього середовища: на ринках збуту, у нау-
ково-технічній, економічній, соціальній і політичній сферах.
Проте, не можна не відмітити складність вибору оптимальної
стратегії з усього різномаїття стратегій за умов необхідного вра-
хування всіх важливих аспектів. Тому подальшим кроком дослі-
дження повинна стати розробка моделі вибору конкурентної
стратегії, що враховує низку чинників, дає можливість здійсню-
вати критичний кількісний та якісний аналіз стратегічних альте-
рнатив і передбачає використання оптимального стратегічного
набору. Це дозволить сформувати ефективну стратегію підпри-
ємства та забезпечити її успішну реалізацію.




