
Види і напрями 
діяльності організації 

(підприємства, установи) 



1. Основні поняття стратегічного управління.

2. Організація як об’єкт стратегічного управління. 

3.Типи стратегій розвитку організацій.

• Концепція управління – це система ідей, принципів,
уявлень, що зумовлюють мету функціонування
організації, характер взаємовідносин між окремими
ланками внутрішньої структури, а також необхідний
ступінь урахування впливу зовнішнього середовища на
розвиток організації.





СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ – це вид управління
організацією, який базується на:

людському потенціалі як основі організації, 

орієнтує її ДІЯЛЬНІСТЬ на визначення і реалізацію загальносуспільних
інтересів, 

здійснює гнучке регулювання та своєчасні зміни в організації, що 

відповідають змінам навколишнього оточення і дозволяють отримати 

конкурентні переваги,

ВИСОКА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ 

МЕТА



Формування стратегії організації передбачає ІДЕНТИФІКАЦІЮ

чотирьох складових :

ринкові можливості; 

потенціал організації;

власні цінності і прагнення;

підтвердження зобов'язань перед суспільством і його 

членами.



Формулювання стратегії - становлення

ідеальної аналітичної мети

Виконання – адміністративне наповнення





Концепції стратегічного управління
№

кроку

Назва складового елементу стратегічного управління

1 БАЧЕННЯ

2 ЦІННОСТІ

3. МІСІЯ

4. СТРАТЕГІЇ

5. ЦІЛІ

6. ПЛАНИ

7. ДІЇ по виконанню ПЛАНІВ

8. КОНТРОЛЬ



БАЧЕННЯ – це ідеалізована картина майбутнього, до якого ми прагнемо, яка надає сенс
нашому існуванню. Воно надихає нас на дії і спонукає змінити світ (організацію, громаду,

місто, країну, Світ …). Деякі автори називають БАЧЕННЯ візією чи метою. (Тарас Плахтій)

ЦІННОСТІ – це фундаментальні переконання та принципи, загальні для певної групи людей,
які визначають її культурні моделі.

МІСІЯ пояснює суть служіння організації, ідею її існування. Місія не прив’язана до часу, вона існує поза
часом. Кожна людина і кожна організація з’являється для того, щоб служити визначеної цільової
аудиторії, задовольняючи її потреби в певних речах певним чином.

кому ми СЛУЖИМО, 

які потреби ЗАДОВОЛЬНЯЄМО, 

які технології і ЗНАННЯ використовуємо.



Бути кращою 

еко-компанією

Бути кращою «безпечною»

компанією

Бути кращою 

компанією для 

своїх працівників

Бути кращою 

компанією для своїх 

клієнтів

Бути кращою компанією для 

громади 

Івано-Франківщини
Прагнення ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго»

Прагнення ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 
Приклад



СТРАТЕГІЯ перекидає місток між баченням майбутнього і місією, між «вічними 

або позачасовими матеріями» і «нашими ідеалами – як нам бачиться майбутнє», 

стратегія описує методи дій, як ми досягнемо бажаного майбутнього

СТРАТЕГІЯ організації – це комплекс принципів її діяльності і відносин із зовнішнім і внутрішнім 

середовищем, перспективних цілей і відповідних рішень по вибору інструментів досягнення цих цілей. 

1. Стратегія як загальна перспектива - звертається до цінностей і

організаційної культури організації.

2. Стратегія як позиціонування передбачає сегментацію продукту

та цільової аудиторії з метою створення унікальної позиції.

3. Стратегія як модель поведінки - передбачає модель поведінки

організації, яка забезпечить успіх реалізації БАЧЕННЯ.

4. Стратегія як маневр –впроваджується з метою як перехитрити

суперника або конкурента.

5. Стратегія як план - шлях із сьогодення в майбутнє.



Схема проведення SWOT- аналізу 

https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2012/10/swot-d0b0d0bdd0b0d0bbd196d0b71.jpg
https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2012/10/swot-d0b0d0bdd0b0d0bbd196d0b71.jpg


ЦІЛІ – це конкретизація МІСІЇ та БАЧЕННЯ у формі, що 

робить можливою їх реалізацію через процес управління 

ЗАСОБИ – процеси або дії, які допомагають досягти результату.

ПЛАНИ діяльності Організації по втіленню БАЧЕННЯ:

Стратегічний (понад 3 роки), тактичний (від 1 до 3 років) та оперативний
(до 1 року).

ДІЇ по виконанню планів діяльності Організації

Запуск внутрішніх ПРОЦЕСІВ життєдіяльності Організації, для забезпечення її ефективного 

самоуправління  - КОНТРОЛЬ.

За часовими характеристиками цілі поділяють на:

довгострокові (стратегічні – понад 3 роки),

середньострокові (тактичні – від 1 до 3 років)

короткострокові (оперативні – до 1 року).



ТИПИ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ



1. Стратегія має бути сформульована якомога стисло, без надмірного

цифрового матеріалу.

2. Стратегія має бути зрозумілою для всіх працівників.

3. Основні положення стратегії не повинні допускати різночитань і

різних тлумачень.

4. Положення стратегії мають бути доведені до уваги всіх причетних до

її вибору керівників у наявному вигляді.

5. Формулюючи стратегію, слід пам’ятати про її життєвий цикл, який

іноді сягає десяти років.


