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навпаки навчається існувати в таких складних та обмежених умовах. 

Також завдяки пандемії розвивається гастрономічний туризм, на який 

раніше не звертали особливої уваги хоча він доволі пізнавальний. Саме 

цей вид туризму може краще розкрити певний регіон перебування, 

адже саме завдяки національним традиціям, а в даному випадку 

стравам можна найкраще відчути атмосферу країни та її мешканців. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ІННОВАЦІЇ ТА 

ВНУТРІШНЯ ГНУЧКІСТЬ 

 

В умовах стратегічної спрямованості України на інноваційний тип 

розвитку, адаптація підприємств до нових умов ринкової економіки та 

її активне реформування тісно пов’язані з інноваціями, як рушійною 

силою економічного зростання. 

Стратегічний погляд на інноваційну діяльність підприємства 

дозволяє вчасно зреагувати на зміни, запустити саме ту технологію, 
яка надасть серйозну перевагу та принесе значне покращення позицій 

підприємства на ринку. Тому, саме стратегічний підхід до 

функціонування підприємництва перетворює інновацію в діяльність і 
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суспільний фактор особливої важливості [1].  
У табл. 1 представлено основні етапи формування стратегії 

розвитку підприємства. 

Таблиця 1 – Етапи формування стратегії розвитку підприємства 
 Характеристика етапів 

1 етап Визначення вектору структурних перетворень бажаного структурного 

типу з ряду альтернатив та відповідних йому цілей. На цьому етапі 

окреслюють форми майбутніх інноваційних перетворень, генерують та 

визначають пріоритети альтеративних потоків, оцінюють ресурси, 

необхідні для реалізації кожного з можливих варіантів, аналізують їх 

наявність. 

2 етап Моделювання стратегії розвитку та структурних перетворень. Цьому етапу 

буде відповідати вибір моделі стратегічного інноваційного розвитку з 

подальшою ідентифікацією змінних, взаємних зв’язків між ними, 

визначення функцій та структури системи.  

3 етап Конкретизація шляхів реалізації інноваційної стратегії підприємства з 

врахуванням специфіки і конкурентних переваг — визначаються методи 

організації робіт від формулювання ідеї до досягнення комерційного 

результату. На цьому етапі заплановані і відібрані інноваційні цілі, які 

розглядаються як інноваційні проекти з визначеною кількістю ресурсів для 

їх забезпечення та потребують організаційного супроводу з врахуванням 

часового фактору. 

4 етап Формування системи важелів, методів, інструментів регулювання та 

контролю, які забезпечать в подальшому неперервну реалізацію програми 

інноваційних перетворень в залежності від обраної моделі стратегічного 

інноваційного розвитку підприємства. Доцільним на цьому етапі є 

проведення оцінки ефективності з врахуванням існуючих обмежень, що 

дозволяє оцінити величину сумарної ефективності від інноваційної 

діяльності підприємства. 

Джерело: [3] 

 

В умовах нестабільності ринкового середовища 

конкурентоспроможність та стійкість підприємства забезпечуються 

методами управління гнучкістю – здатністю реагувати на 

непередбачувані дії, уникаючи при цьому повної структурної 
перебудови або руйнування системи. Тому, саме гнучкість є одним із 

дієвих засобів формування конкурентних переваг підприємства як 

відкритої економічної системи [5]. 

Сьогодні успіх підприємства прямо пропорційно залежить від його 

спроможності трансформувати свою бізнесову модель ще до того, як 

це змусять його зробити обставини. Успіх залежить не від інерції, а від 

гнучкості – здатності до динамічної зміни основних моделей та 

стратегій бізнесу у відповідності до змін оточення.  

Стратегія підприємства у 50-ті роки XX ст. будувалась переважно 

на результатах оцінювання переваг і недоліків різноманітних варіантів 

поведінки. В умовах високих темпів економічного розвитку перед 
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розробниками стратегії стоїть завдання уникнути помилок при аналізі, 

перш ніж виявити суттєві переваги підприємства.  

Основа розроблення інноваційної стратегії ґрунтується на теорії 

життєвого циклу виробництва, ринковій позиції підприємства та його 

науково-технічній політиці.  

Зробити стратегічний вибір означає об’єднати бізнес-рішення і 

конкурентні дії в єдине ціле. Єдність дій і підходів буде відображати 

поточну стратегію підприємства. Обговорення нових дій і підходів 
відкриває можливі шляхи зміни поточної стратегії. 

Добре продумане стратегічне бачення готує підприємство до 

майбутнього, дає змогу правильно вибрати довгострокові напрями 

розвитку та визначає наміри вищого керівництва стати на конкретні 

ділові позиції. Розробка стратегії є однією з важливих функцій 

менеджменту підприємства [6; 7].  

Ефективність управління підприємством сьогодні залежить від 

того, наскільки добре менеджери розробляють і виконують стратегію. 

Деякі менеджери розробляють сильні стратегії, але не можуть 

перетворити їх у практику. Інші – створюють посередні стратегії, але 

блискуче здійснюють їх. Для того щоб підприємство досягло 

максимальних успіхів, менеджери повинні поєднувати добру розробку 
стратегії з вдалим її здійсненням [4; 5]. Чим краще продумана стратегія 

і чим уміліше її виконано, тим більше у підприємства шансів на сильну 

ринкову позицію.  
На рис. 1 представлена Піраміда цілей підприємства.  

 

 

 

 

Рис. 1. Піраміда цілей підприємства 
Джерело: сформовано за результатами дослідження 

 

Визначення конкретного варіанта стратегії розвитку 

підприємницької діяльності та засобів його реалізації – досить складна 

проблема наукового прогнозування. Вона органічно пов’язана з 

пошуком нових імпульсів активізації технологічного оновлення та 

розвитку, з особливостями внутрішніх накопичень і залученням 

зовнішніх засобів для інвестицій та інновацій у виробничий процес [1; 

Місія підприємства 

Цілі 

Завдання 

Плани дій 
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6]. Майбутня конкурентоспроможність підприємств багато в чому 

залежить від правильно виробленої ними стратегії розвитку. Якщо 

виходити з того, що розвиток підприємства є результатом реалізації 

стратегії, то розробці стратегії має передувати аналіз можливих форм 

його розвитку. Це дасть змогу правильно скласти алгоритм розвитку. 

Підтримка підприємства в бажаному соціально-ринковому 

(конкурентному) стані вимагає систематичних організаційних змін. 

Свідомо регульовані організаційні зміни, як правило, передбачають 
проходження трьох етапів: готовність до змін, перехід до нового стану 

і закріплення [2; 3].  

Цілі та пріоритети інноваційноі ̈ діяльності визначаються виходячи 

із загальноі ̈стратегіі ̈підприємства, вони можуть відображати потреби 

розв’язання конкретних проблем. Отже, підприємствам, які прагнуть 

бути гнучкими до умов господарювання, необхідний спеціальний 

організаційно-економічний механізм управління гнучкістю, реалізація 

якого забезпечить адекватну реакцію на зміни у внутрішньому та 

зовнішньому середовищах. Кожна інновація, залежно від цілей і 

характеру проекту, буде вимагати унікальних та спеціальних процесів 

їх послідовності. 

Під час розроблення стратегіі ̈ необхідно також враховувати 
взаємозв’язки, взаємозалежності та вплив різноманітних процесів, 

факторів і умов вітчизняного та світового ринків наукомісткої 

продукціі,̈ які суттєво впливають на результативність інноваційної 

діяльності підприємств. 
 

Список літературних джерел 

1. Volberda H.W. Building Flexible Organizations for Fast-moving Markets. Long Range 

Planning.  1997.  Vol. 30. nr. 2. 

2. Гончарук І.В., Браніцький Ю.Ю., Томашук І.В. Основні аспекти ефективного 

формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських 

підприємствах (на прикладі Уладово-Люлинецької ДСС ІБК НААН України). Економіка, 

фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №10 (26). С. 54-68. 

3. Демків І.О. Гнучкість підприємства як засіб досягнення його 

конкурентоспроможності. Науковий вісник Полтавського університету економіки і 

торгівлі.  2011. № 6 (51). Ч. 2.  С. 164-167. 

4. Экономика предприятия. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/21944/ 

(дата звернення: 21.11.2021). 

5. Ігнатьєва І.А., Хлістунова Н.В.  Методичні підходи до оцінювання рівня 

стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг. Actual problems of economics.  2013. № 

4 (142). Р. 128-135. 

6. Малюта Л.Я. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : 
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