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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

Шацька З.Я., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства  

Київський національний університет технологій та дизайну (Україна) 

 

Починаючи з 2000-го року вітчизняні підприємства вимушені були 

стрімко перейти на нові ринкові умови господарювання. Вони не мали змоги, 

як зарубіжні підприємства, здійснювати еволюційний розвиток власних 

систем управління в нових складних умовах. Вітчизняні підприємства відразу 

перейшли до стратегічного управління. При побудові системи стратегічного 

управління на регіональному рівні вона стикаються з такими проблемами. 

Зовнішні проблеми та загрози: 

1. Складність отримання необхідної інформації для проведення 

стратегічного аналізу. На вітчизняних підприємствах, в більшості, не 

проводиться постійний моніторинг зовнішнього середовища, що не дає змоги 

постійно отримувати необхідну для аналізу інформацію. 

2. Необхідність врахування при проведенні стратегічного аналізу 

великої кількості дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища. Всі ці 

чинники впливають на підприємство одночасно, ускладнюють виокремлення 

критичних зовнішніх чинників і їх подальший аналіз. 

3. Відсутність чіткого уявлення у керівництва про можливості 

підприємства, якими воно володіє та тенденції його майбутніх змін не дає 

змоги виокремлення критичних внутрішніх чинників і їх подальший 

стратегічний аналіз. 

4. Не своєчасність проведення стратегічного аналізу. Терміни 

проведення аналізу повинні давати можливість прийняття відповідних і 

своєчасних управлінських рішень, спрямованих на вироблення відповідної 

реакції підприємства на вплив зовнішнього середовища. 

5. Безсистемність проведення стратегічного аналізу. В сучасних 

складних умовах стратегічний аналіз повинен носити постійний характер на 

основі даних безперебійного моніторингу зовнішнього середовища 

підприємства. 
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6. Недостатня надійність і достовірність даних, отриманих внаслідок 

здійснення стратегічного аналізу. На сьогоднішній день дуже важко 

передбачити і спрогнозувати напрямок розвитку технологій або 

макроекономічних показників в кризових умовах.  
Внутрішні проблеми: 

1. Зміна умов функціонування вітчизняних підприємств і перехід до 

стратегічного управління супроводжується кардинальним перетворенням в 

структурі управління підприємства. На його здійснення потрібен деякий час, 

що залежить перш за все від кваліфікації управлінського персоналу.  

2. Не конкретні напрямки та цілі проведення стратегічного аналізу, 

внаслідок не чіткого визначення довгострокових цілей функціонування 

підприємства та відсутності чітко розробленої стратегії.  

3. Відсутність в структурі підприємства підрозділу, який здійснює 

стратегічне управління підприємством. Часткове покладання функцій 

стратегічного аналізу на окремі підрозділи не дає змоги здійснювати 

стратегічне управління системно. 

4. Суб’єктивність і нечіткість отриманої інформації для проведення 

стратегічного аналізу. Отримання необхідної інформації і її ступінь повноти 

прямо залежить від компетентності фахівця, який займається її збором та 

врахуванням якомога більшої кількості чинників зовнішнього середовища. 

5. Складність і суб’єктивність надання конкретних значень 

виокремленим критичним чинникам середовища для здійснення їх 

подальшого стратегічного аналізу. 

6. Великі обсяги первинної інформації, яка утворюється в результаті 

моніторингу чинників зовнішнього середовища на вітчизняних 

підприємствах, в більшості, обробляються та аналізуються вручну без 

використання комп’ютерної техніки. 

7. Обмежене використання сучасних інформаційних технологій 

вітчизняними підприємствами для обробки і аналізу стратегічної інформації, 

отриманої в результаті моніторингу зовнішнього середовища підприємства. 

Розроблені закордонні спеціальні комп’ютерні програми для здійснення 

стратегічного аналізу є занадто дорогими для придбання вітчизняними 

підприємствами, а вітчизняні аналоги – потребують доробки під цілі і задачі 

конкретного підприємства.  

8. Відсутність стратегічного мислення управлінського персоналу 

підприємства. 

Більшість проблем стратегічного управління є внутрішніми, а значить 

вони можуть бути вирішені силами підприємства. Усунення вищезазначених 

проблем стратегічного управління на регіональному рівні в більшості 

залежить від наявності стратегічного мислення і компетентності керівництва 

підприємства, його бажання зберегти підприємство в складний кризовий час.  


