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Çáір íèк ñтà тåé ïрèñ вÿ ÷å íо íàó ко вèì çдо áóт кàì ìо ло дèõ íàó ков öів – àñ ïі рàí тів тà çдоá óвà ÷ів íàó ко вèõ ñтó ïå íів кàí дè дà тà тà док
то рà åко íо ìі÷ íèõ íàóк. Âіí оõо ïлþº øè ро кèé ñïåктр ïро áлåì іç тà кèõ íà ïрÿ ìів:

– ìàк роåко íо ìі÷ íі àñ ïåк тè ñó ÷à ñíо¿ åко íо ìі кè;
– іííовàöіéíо–іíвåñтèöіéíà ïолітèкà;
– åко íо ìі÷ íі ïро áлå ìè ро çвèт кó ãà лó çåé тà вè дів åко íо ìі÷ íо¿ діÿлü íо ñті;
– роçвèток рåãіоíàлüíо¿ åкоíоìікè;
– ñоöіàлüíо–трóдові ïроáлåìè.

Ðоç рà õо вà íо íà íàó ков öів і ñïå öіà лі ñтів, ÿкі çàé ìà þтü ñÿ ïè тàí íÿ ìè óïрà вліí íÿ åко íо ìі коþ тà вèв ÷à þтü тåо ріþ тà ïрàк тè кó ôор
ìó вàí íÿ рèí ко вèõ від íо ñèí в Óк рà ¿ íі.

Âідïовідíо до Нàкàçó Міíіñтåрñтвà оñвітè і íàóкè Óкрà¿íè від 28 ãрóдíÿ 2019 р. № 1643 дàíèé çáірíèк відíåñåíо до Пåрåлікó íà
óковèõ ôàõовèõ вèдàíü Óкрà¿íè, в ÿкèõ ìожóтü ïóáлікóвàтèñÿ рåçóлüтàтè дèñåртàöіéíèõ роáіт íà çдоáóттÿ íàóковèõ ñтóïåíів докторà 
і кàíдèдàтà íàóк, кàтåãоріÿ «Б».
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Ðåêîìåíäîâàíî У÷åíыì Сîâåтîì ÃÍИИИМЭ
 Протокол №6 от 29.12.2021 ã.

Сáорíèк ñтàтåé ïоñвÿщåíо íàó÷íыì доñтèжåíèÿì ìолодыõ ó÷åíыõ – àñïèрàíтов è ñоèñкàтåлåé ó÷åíыõ ñтåïåíåé кàíдèдàтà è 
докторà экоíоìè÷åñкèõ íàóк. Оí оõвàтывàåт øèрокèé ñïåктр ïроáлåì ïо тàкèì íàïрàвлåíèÿì:

– ìàкроåкоíоìè÷íыå àñïåкты ñоврåìåííоé экоíоìèкè;
– èííовàöèоííо–èíвåñтèöèоííàÿ ïолèтèкà;
– экоíоìè÷åñкèå ïроáлåìы рàçвèтèÿ отрàñлåé è вèдов экоíоìè÷åñкоé дåÿтåлüíоñтè;
– рàçвèтèå рåãèоíàлüíоé экоíоìèкè;
– ñоöèàлüíо–трóдовыå ïроáлåìы.

Ðàññ÷èтàíо íà ó÷åíыõ è ñïåöèàлèñтов, çàíèìàþщèõñÿ воïроñàìè óïрàвлåíèÿ экоíоìèкоé è èçó÷àþт тåорèþ è ïрàктèкó ôорìè
ровàíèÿ рыíо÷íыõ отíоøåíèé в Óкрàèíå.

Â ñоотвåтñтвèè ñ Прèкàçоì Мèíèñтåрñтвà оáрàçовàíèÿ è íàóкè Óкрàèíы от 28 дåкàáрÿ 2019 № 1643 дàííыé ñáорíèк вклþ÷åí 
в Пåрå÷åíü íàó÷íыõ ïроôåññèоíàлüíыõ èçдàíèé Óкрàèíы, в которыõ ìоãóт ïóáлèковàтüñÿ рåçóлüтàты дèññåртàöèоííыõ рàáот íà 
ñоèñкàíèå ó÷åíыõ ñтåïåíåé докторà è кàíдèдàтà íàóк, кàтåãорèÿ «Б».
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ВОЙТЕНКО О.А.

Стратегічне уïравління ïідïриємницüкою 
діялüністю в туристичній сфері

Пðåäìåтîì äîсліäжåííя є стратегічне управління підприємствами туристичної сфери.

Мåтà äîсліäжåííя – узагальнити сучасні підходи до розуміння сутності стратегічного управ-
ління підприємницькою діяльністю, визначити його ознаки та функції і провести аналіз особливос-
тей застосування стратегічного управління в туристичній сфері.

Мåтîäи äîсліäжåííя. У дослідженні використана сукупність наукових методів і підходів, у тому 
числі діалектичний метод наукового пізнання, системний, логічний, метод аналізу та синтезу, по-
рівняльний метод, метод узагальнення. 

Ðåзультàти ðîбîти. У статті обґрунтовано важливість стратегічного управління підприєм-
ствами туристичної сфери в умовах зовнішніх викликів, зокрема пандемії Covid–19, оскільки 
саме таке управління націлене на забезпечення стійкого функціонування підприємств та досяг-
нення стратегічних цілей їх розвитку. Проаналізовано підходи до розуміння сутності стратегічно-
го управління у вітчизняній та зарубіжній науці, окреслено етапи, функції та принципи стратегіч-
ного управління. Визначено чинники, які впливають на стратегічне управління підприємствами 
та охарактеризовано особливості стратегічного управління для підприємств, що працюють у ту-
ристичній сфері.

https://doi.org/10.5281/zenodo.6090212
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Âисíîâêи. Непередбачувані зміни у зовнішньому середовищі, викликані пандемією Covid–19 
актуалізували важливість застосування стратегічного менеджменту на туристичних підприєм-
ствах будь–якого розміру, оскільки таке управління націлене на забезпечення стійкого функціо-
нування підприємств цієї сфери та досягнення її довгострокових цілей з мінімальними витратами. 
Стратегічне управління на підприємствах туристичної сфери передбачає диверсифікований підхід 
до визначення стратегічних цілей їх розвитку та підвищення ефективності функціонування. 

Ãàлузь зàстîсуâàííя ðåзультàтіâ. Планування, економіка, управління, менеджмент підприємств.

Êлþ÷îâі слîâà: стратегічне управління, туризм, підприємства, стратегічні цілі, сталий розвиток.
БРИГИЛЕВИЧ Г.М.

ВОЙТЕНКО О.А.

Стратегическое уïравление ïредïринимателüской 
деятелüностüю в туристической сфере

Пðåäìåтîì исслåäîâàíия является стратегическое управление предприятиями туристиче-
ской сферы.

Öåль исслåäîâàíия – обобщить современные подходы к пониманию сущности стратегичес-
кого управления предпринимательской деятельностью, определить его признаки и функции, про-
вести анализ особенностей применения стратегического управления в туристической сфере.

Мåтîäы исслåäîâàíия. В исследовании использована совокупность научных методов и под-
ходов, включая диалектический метод научного познания, системный, логический, метод анализа 
и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения.

Ðåзультàты ðàбîты. В статье обоснована важность стратегического управления предприяти-
ями туристической сферы в условиях внешних вызовов, в частности, пандемии Covid–19, по-
скольку именно такое управление направлено на обеспечение устойчивого функционирования 
предприятий и достижение стратегических целей их развития. Проанализированы подходы к по-
ниманию сущности стратегического управления в отечественной и зарубежной науке, обозна-
чены этапы, функции и принципы стратегического управления. Определены факторы, влияющие 
на стратегическое управление и охарактеризованы особенности стратегического управления для 
предприятий, работающих в сфере туризма.

Âыâîäы. Непредсказуемые изменения во внешней среде, вызванные пандемией Covid–19, 
актуализировали важность применения стратегического менеджмента на туристических пред-
приятиях любого размера, поскольку такое управление нацелено на обеспечение устойчивого 
функционирования предприятий этой сферы и достижение ее долгосрочных целей с минималь-
ными затратами. Стратегическое управление на предприятиях туристической сферы подразуме-
вает диверсифицированный подход к определению стратегических целей их развития и повыше-
нию эффективности функционирования.

Êлþ÷åâыå слîâà: стратегическое управление, туризм, предприятия, стратегические цели, 
устойчивое развитие.

BRAHILEVYCH H.M.
VOITENKO O.A.

Strategic business management in toursim
The subject of research is strategic management of tourism enterprises.

The purpose of research to generalize modern approaches to understanding the essence of 
strategic business management, to determine its features and functions, and to analyze the features 
of the application of strategic management in the tourism sector

Methods of research. The study uses a set of scientific methods and approaches, including the 
dialectical method of scientific cognition, system, logical, method of analysis and synthesis, comparative 
method, generalization method.
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Consequences. The unpredictable changes in the external environment caused by the Covid–19 
pandemic have highlighted the importance of applying strategic management to tourism enterprises 
of all sizes, as such management aims to ensure the sustainable operation of enterprises in this area 
and achieve its long–term goals by minimal cost. Strategic management at the enterprises of the 
tourism sphere provides a diversified approach to defining the strategic goals of their development 
and improving the efficiency of operation. 

Keywords: strategic management, tourism, enterprises, strategic goals, sustainable development.

Пîстàíîâêà пðîблåìи. Сó÷àñíèé ñвітовèé 
рèíок тóрèñтè÷íèõ тà ãотåлüíо–рåñторàííèõ ïо
ñлóã дàвíо ñôорìóвàвñÿ і ñтàáілüíо роçвèвàвñÿ 
ÿк в áілüøоñті крà¿í ñвітó, тàк і в Óкрà¿íі. Â до ïàí
дåìі÷íèé ïåріод віí çàáåçïå÷óвàв роáотоþ íàñå
лåííÿ вåлèкèõ і ìàлèõ ìіñт, ñілüñüкèõ тà ãірñüкèõ 
тåрèторіé. Цåé ñåктор åкоíоìікè ввàжàºтüñÿ од
íèì іç íàéïрèвàáлèвіøèõ длÿ іíвåñторів в ñвіті. 
Коíкóрåíтíèìè ïåрåвàãàìè öüоãо ñåкторó åко
íоìікè º íå тілüкè ñтворåííÿ роáо÷èõ ìіñöü, à é 
éоãо çдàтíіñтü ñтèìóлþвàтè роçвèток іíøèõ ñåк
торів åкоíоìікè, çокрåìà: áóдівíèöтвà, çв’ÿçкó, 
õàр÷ово¿ ïроìèñловоñті, ñілüñüкоãо ãоñïодàр
ñтвà, торãівлі тощо.

Дрóãèé рік ïоñïілü åкоíоìі÷íà крèçà, ñïрè
÷èíåíà ïàíдåìіºþ Covid–19, íåãàтèвíо ïоçíà
÷èлàñü íà тóрèñтè÷íіé ãàлóçі ïо вñüоìó ñвітó. Ó 
2019 р. тóрèçì áóв трåтüоþ çà вåлè÷èíоþ åкñ
ïортíоþ кàтåãоріºþ ç 7% ñвітово¿ торãівлі. Одíàк, 
вжå в 2020 р. çà оöіíкàìè Світово¿ тóрèñтè÷íо¿ 
орãàíіçàöі¿ (UNWTO) кілüкіñтü тóрèñтè÷íèõ ïрè
áóтків ñкоротèлàñü íà 74%, вíàñлідок ÷оãо ñві
товèé ÂÂП çíèçèвñÿ ïрèáлèçíо íà 3%, à ïоíàд 
100 ìлí ñïівроáітíèків тóрèñтè÷íо¿ ãàлóçі ïåрå
áóвàþтü ïід çàãроçоþ втрàтè роáо÷оãо ìіñöÿ [16] 
ó вèïàдкó, ÿкщо крèçà ïоñèлèтüñÿ. 

Â Óкрà¿íі ÷àñткà тóрèçìó в åкоíоìіöі çà оôіöіé
íèìè дàíèìè ñÿãàº 3% (çà íåоôіöіéíèìè оöіíкà
ìè – 7%), íà відìіíó від ñåрåдíüоñвітовоãо ïокàç
íèкà в 10%, à áілüøіñтü ïотоків тóрèñтів íоñèтü 
вè¿çíèé тà вíóтріøíіé õàрàктåр. Тèì íå ìåíøå, 
ó ñôåрі ãоñтèííоñті в íàøіé дåржàві ôóíкöіоíóº 
áлèçüко 20 тèñ. ãотåлів і ìàéжå 30 тèñ. рåñторà
íів, à 80% іíдóñтрі¿ ñклàдàþтü ìàлі і ìікро–ïід
ïрèºìтñвà, що в рàçі трèвàло¿ çóïèíкè роáотè тà 
відñóтíоñті коìïлåкñíо¿ ïідтрèìкè ìàþтü вèñокі 
рèçèкè çáàíкрóтóвàтè тà çàкрèтèñü. Çà оöіíкà
ìè åкñïåртів тóрèçì в Óкрà¿íі óïродовж 2020 р. 
втрàтèв ïоíàд 1,5 ìлрд. дол. США ïрèáóткó [6]. 
Сèтóàöіÿ, що ñклàлàñü вíàñлідок çìіíè çовíіø
íіõ óìов ôóíкöіоíóвàííÿ ãàлóçі, íåвèçíà÷åíоñті 
щодо трèвàлоñті åкоíоìі÷íоãо ñïàдó, відñóтíо
ñті ñèñтåìíо¿ доïоìоãè ìàлèì тà ñåрåдíіì тó

рèñтè÷íèì ïідïрèºìñтвàì від орãàíів дåржàвíо¿ 
влàдè, íèçüкèõ, ïорівíÿíо çі ñвітовèìè тåíдåí
öіÿìè, тåìïàìè вàкöèíàöі¿ íàñåлåííÿ тà ïоøè
рåííÿ íовèõ øтàìів вірóñó, àктóàліçóвàлà íåоá
õідíіñтü çàñтоñóвàííÿ ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліííÿ ó 
діÿлüíіñтþ ïідïрèºìñтв тóрèñтè÷íо¿ ñôåрè. Ç ìå
тоþ çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ñтіéкоñті до åкоíоìі÷íèõ ïо
трÿñіíü доöілüíо ïрèділÿтè çíà÷íó óвàãó ñтрàтå
ãі÷íоìó ìåíåджìåíтó. Оñоáлèво öå ñтоñóºтüñÿ 
ìàлèõ тà íåìåрåжåвèõ ïідïрèºìñтв, ÿкі íå ìàþтü 
роçроáлåíèõ ñтрàтåãіé тà íå çàñтоñовóþтü іí
ñтрóìåíтè ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліííÿ. 

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь тà публіêàцій. 
Коло ïèтàíü, ïов’ÿçàíèõ çі ñтрàтåãі÷íèì ìåíåдж
ìåíтоì çàãàлоì тà ó тóрèñтè÷íіé ñôåрі çокрåìà 
àктèвíо доñліджóþтüñÿ віт÷èçíÿíèìè тà çàрóáіж
íèìè в÷åíèìè, ñåрåд ÿкèõ А. Ðà÷èíñüкèé, О. Çà
рі÷íà, О. Âіõàíñüкèé, І. Аíñоôô, Ф. Котлåр, Н. Глà
дèíåöü, С. Âàрåлàñ, А. Сíіãèр, А. Сåлüñüкèé тà іíøі. 
Нåçвàжàþ÷è íà çíà÷íèé іíтåрåñ до öіº¿ ïроáлå
ìàтèкè, воíà ïотрåáóº ïодàлüøèõ íàóковèõ до
ñліджåíü, оñкілüкè çìіíè ïàíдåìі÷íо¿ ñèтóàöі¿ º 
íàдçвè÷àéíо дèíàìі÷íèìè, що ñïоíóкàº ïідïрè
ºìñтвà тóрèñтè÷íо¿ ñôåрè до ïрèéíÿттÿ øвèд
кèõ оïåрàтèвíèõ óïрàвліíñüкèõ ріøåíü тà óñклàд
íþº áà÷åííÿ ñтрàтåãі÷íèõ ïåрñïåктèв ¿õ роçвèткó 
в óìовàõ çìіíè коí’þíктóрè тóрèñтè÷íоãо рèíкó. 

Мåтîþ стàтті º óçàãàлüíåííÿ ñó÷àñíèõ ïідõо
дів до роçóìіííÿ ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліííÿ ïід
ïрèºìíèöüкоþ діÿлüíіñтþ, éоãо оçíàк, ôóíкöіé тà 
оñоáлèвоñтåé çàñтоñóвàííÿ в тóрèñтè÷íіé ñôåрі.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Сüоãодíі ñтрà
тåãі÷íå óïрàвліííÿ ñïрèéìàºтüñÿ ÿк іíñтрóìåíт 
длÿ çàáåçïå÷åííÿ довãотрèвàлоãо іñíóвàííÿ ïід
ïрèºìñтвà. Óïåрøå тåрìіí «ñтрàтåãі÷íå ìåíåдж
ìåíт» áóв ввåдåíèé в оáіã íà ìåжі 60–70–õ рр. 
длÿ ïоçíà÷åííÿ ріçíèöі ìіж ïото÷íèì (оïåрàтèв
íèì) óïрàвліííÿì íà рівíі вèроáíèöтвà і ìåíåдж
ìåíтó, çдіéñíþвàíèì íà вèщоìó óïрàвліíñüкоìó 
рівíі ç ìåтоþ ïåрåдáà÷åííÿ ìàéáóтíüоãо. Про
відíоþ ідåºþ, що відоáрàжàº ñóтíіñтü ïåрåõо
дó від оïåрàтèвíоãо óïрàвліííÿ до ñтрàтåãі÷íоãо, 
ñтàлà ідåÿ íåоáõідíоñті ïåрåíåñåííÿ öåíтрó óвà
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ãè вèщоãо кåрівíèöтвà íà ñåрåдовèщå длÿ від
ïовідíоãо ñвоº÷àñíоãо рåàãóвàííÿ íà çìіíè, що 
відáóвàþтüñÿ в íüоìó [7]. Ç тоãо ÷àñó íàóков
öі ñóтíіñтü ïоíÿттÿ «ñтрàтåãі÷íå óïрàвліííÿ» вè
çíà÷àþтü ïо–ріçíоìó (дèв. тàáлèöþ).

Óçàãàлüíþþ÷è вèщå íàвåдåíі ïідõодè до ро
çóìіííÿ ñóтíоñті ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліííÿ ріçíèõ 
íàóковöів, ìожíà ñтвåрджóвàтè, що ñтрàтåãі÷íå 
óïрàвліííÿ – öå оñоáлèвå, відìіííå від ïото÷íо
ãо (оïåрàтèвíоãо), óïрàвліííÿ орãàíіçàöіºþ, ÿкå 
рåàліçóºтüñÿ íà ïідñтàві ñтрàтåãі¿ тà оріºíтóº ді
ÿлüíіñтü оá’ºктó ãоñïодàрþвàííÿ íà вñтàíовлåí
íÿ ïоñтіéíоãо çв’ÿçкó іç çовíіøíіì ото÷åííÿì тà 
íà вíåñåííÿ ñвоº÷àñíèõ çìіí длÿ ïоñèлåííÿ éо
ãо çдàтíоñті до åôåктèвíоãо вèкоíàííÿ ñвоº¿ ìі
ñі¿ тà çàáåçïå÷åííÿ довãоñтроковоãо вèжèвàííÿ 
в ìіíлèвоìó ñåрåдовèщі [3]. 

Ðоçãлÿдàþ÷è ñтрàтåãі÷íå óïрàвліííÿ ÿк вèд ìå
íåджìåíтó, íåоáõідíо íàãолоñèтè íà тоìó, що в éоãо 
оñíові лåжèтü ñтрàтåãі÷íå ìèñлåííÿ, що рåàліçовó
þ÷èñü ÷åрåç çàãàлüíі ôóíкöі¿ ìåíåджìåíтó (ïлàíó
вàííÿ, орãàíіçàöіþ, коордèíàöіþ, рåãóлþвàííÿ, коí

тролü, оáлік, àíàліç, ìотèвàöіþ) óтворþþ÷è ºдèíèé 
óïрàвліíñüкèé лàíöþã, ÿкèé ñïроìожíèé ïрèвåñтè 
ÿк до íово¿ коí’þíктóрè, тàк і до íовèõ вèклèків, що 
ïовторþþ÷èñü, ñтворþþтü öèклі÷íіñтü ïроöåñів тà 
ÿвèщ в óïрàвліíñüкіé діÿлüíоñті [9]. 

Бåççàïåрå÷íèì º тå, що оñíовоþ длÿ çдіéñíåí
íÿ ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліííÿ ïідïрèºìñтвоì áóдü–
ÿко¿ ñïåöіàліçàöі¿ º ñтрàтåãіÿ тà ïроöåñ ¿¿ ñтворåííÿ. 
Нà дóìкó 3. Шåрøíüово¿ і С. Оáорñüко¿ коíöåïтó
àлüíà ñõåìà ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліííÿ ïідïрèºì
ñтвоì ñклàдàºтüñÿ ç тàкèõ åтàïів [11]: 

• ôорìóвàííÿ коíöåïöі¿ (ïідïрèºìñтвà, óïрàв
ліííÿ); 

• çдіéñíåííÿ àíàліçó (рåтроñïåктèвíèé, çо
вíіøíüоãо ñåрåдовèщà, вíóтріøíüоãо ñåрåдовè
щà, коíкóрåíтоñïроìожíоñті ïідïрèºìñтвà); 

• вñтàíовлåííÿ діàãíоçó (ñèлüíèõ і ñлàáкèõ 
ñторіí ïідïрèºìñтвà); 

• ôорìóвàííÿ ïроãíоçó (çìіí вíóтріøíüоãо і 
çовíіøíüоãо ñåрåдовèщà); 

• ôорìóвàííÿ öілåé ïідïрèºìñтвà; вèáір ñтрà
тåãі¿ (çàãàлüíо¿, діловèõ, ôóíкöіоíàлüíèõ); роç

Підõоди до визначення ïоняття «стратегічне уïравління»

*складено авторами.

Д. Шåíдåл і 
К. Хàттå

Проöåñ вèçíà÷åííÿ і (вñтàíовлåííÿ) çв’ÿçкó орãàíіçàöі¿ ç ¿¿ ото÷åííÿì, ÿкèé ïолÿãàº 
в рåàліçàöі¿ оáрàíèõ öілåé і в ñïроáàõ доñÿãтè áàжàíоãо ñтàíó вçàºìоді¿ ç ото÷åí
íÿì çà доïоìоãоþ роçïоділó рåñóрñів, що дàº çìоãó åôåктèвíо і рåçóлüтàтèвíо діÿтè 
орãàíіçàöі¿ і ¿¿ ïідроçділàì [15].

Дж. Пірñ і 
Ð. Ðоáіíñоí

Нàáір ріøåíü і діé ç ôорìóлþвàííÿ тà рåàліçàöі¿ ñтрàтåãіé, роçроáлåíèõ длÿ доñÿãíåííÿ 
ìåтè орãàíіçàöі¿ [14].

І. Аíñоôô
Проöåñ óõвàлåííÿ і çдіéñíåííÿ ñтрàтåãі÷íèõ ріøåíü, öåíтрàлüíоþ лàíкоþ ÿко
ãо º ñтрàтåãі÷íèé вèáір, çàñíовàíèé íà çіñтàвлåííі влàñíоãо рåñóрñíоãо ïотåíöіàлó 
ïідïрèºìñтвà ç ìожлèвоñтÿìè і çàãроçàìè çовíіøíüоãо ото÷åííÿ, в ÿкоìó воíо діº [1].

Л. Шåõовöåвà Бåçïåрåрвíèé ïроöåñ вèáорó тà рåàліçàöі¿ öілåé тà ñтрàтåãіé орãàíіçàöі¿ [12].

О. Âіõàíñüкèé

Цå тàкå óïрàвліííÿ, ÿкå ñïèрàºтüñÿ íà лþдñüкèé ïотåíöіàл ÿк оñíовó орãàíіçàöі¿, 
оріºíтóº вèроáíè÷ó діÿлüíіñтü íà çàïèтè ñïожèвà÷ів, ãíó÷ко рåàãóº і ïроводèтü 
ñвоº÷àñíі çìіíè в орãàíіçàöі¿, що відïовідàþтü вèклèкó ç áокó ото÷åííÿ і доçволÿþтü 
доñÿãàтè коíкóрåíтíèõ ïåрåвàã, що в ñóкóïíоñті дàº ìожлèвіñтü орãàíіçàöі¿ вèжèвàтè в 
довãоñтроковіé ïåрñïåктèві, доñÿãàþ÷è ïрè öüоìó ñво¿õ öілåé [2].

О. Çàрі÷íà 

Цå рåàліçàöіÿ коíöåïöі¿, в ÿкіé ïоºдíóþтüñÿ öілüовèé тà іíтåãрàлüíèé ïідõодè до 
діÿлüíоñті ïідïрèºìñтвà, що дàº ìожлèвіñтü вñтàíовлþвàтè öілі роçвèткó, ïорівíþвàтè 
¿õ ç íàÿвíèìè ìожлèвоñтÿìè (ïотåíöіàлоì) ïідïрèºìñтвà тà ïрèводèтè ¿õ ó 
відïовідíіñтü øлÿõоì роçроáкè тà рåàліçàöі¿ ñèñтåìè ñтрàтåãіé [4].

Ç. Шåрøíüовà, 
С. Оáорñüкà

Проöåñ, çà доïоìоãоþ ÿкоãо ìåíåджåрè çдіéñíþþтü довãоñтроковå кåрівíèöтво 
орãàíіçàöіºþ, вèçíà÷àþтü ñïåöèôі÷íі öілі діÿлüíоñті, роçроáлþþтü ñтрàтåãі¿ длÿ до
ñÿãíåííÿ öèõ öілåé, врàõовóþ÷è вñі рåлåвàíтíі çовíіøíі тà вíóтріøíі óìовè, à тàкож 
çàáåçïå÷óþтü вèкоíàííÿ роçроáлåíèõ відïовідíèõ ïлàíів, ïоñтіéíо роçвèвàþ÷èñü і 
çìіíþþ÷èñü [11].

Ю. Шàров Óçàãàлüíþþ÷à коíöåïöіÿ ìàéáóтíіõ діé, ìодåлü доñÿãíåííÿ öілåé, ÿкà вèçíà÷àº 
ïріорèтåтè і оñíовíі íàïрÿìè діÿлüíоñті [10].

М. Бóтко

Âèд орãàíіçàöіéíо–åкоíоìі÷íо¿ діÿлüíоñті ìåíåджåрів, що ïов’ÿçàíà ç вèроáíèöтвоì і 
çáóтоì товàрів, ïоñлóã, роáіт. Доöілüíіñтü тà рåíтàáåлüíіñтü çдіéñíåííÿ öіº¿ діÿлüíоñті 
вèçíà÷àºтüñÿ óìовàìè і ìожлèвоñтÿìè, що ñклàлèñÿ íà рèíкó, ÿкèé ïідïрèºìñтво 
оáñлóãовóº [9].
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роáкà ñèñтåìè ïлàíів, ïроåктів і ïроãрàì роçвèт
кó ïідïрèºìñтвà; 

• ôорìóвàííÿ çàáåçïå÷óþ÷èõ ïідñèñтåì (ор
ãàíіçàöіéíоãо, ôіíàíñовоãо, іíôорìàöіéíоãо, ñо
öіàлüíо–ïñèõолоãі÷íоãо çàáåçïå÷åííÿ); 

• çдіéñíåííÿ ñтрàтåãі÷íоãо коíтролþ çà діÿлü
íіñтþ ñèñтåìè ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліííÿ. 

Âрàõовóþ÷è íàвåдåíі åтàïè коíöåïтóàлüíо¿ ñõå
ìà ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліííÿ ïідïрèºìñтвоì вè
çíà÷èìо éоãо оñíовíі ôóíкöі¿: ïлàíóвàííÿ ñтрà
тåãі¿; орãàíіçàöіÿ вèкоíàííÿ ñтрàтåãі÷íèõ ïлàíів; 
коордèíàöіÿ діé ç рåàліçàöі¿ ñтрàтåãі÷íèõ çàвдàíü; 
ìотèвàöіÿ íà доñÿãíåííÿ ñтрàтåãі÷íèõ рåçóлüтà
тів; коíтролü çà ïроöåñоì вèкоíàííÿ ñтрàтåãі¿. 

Â оñíові åôåктèвíоñті ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліí
íÿ ïоклàдåíо тàкі ïрèíöèïè [5]:

• öілåñïрÿìовàíіñтü. Ðоçроáлåíà ñтрàтåãіÿ ïо
вèííà áóтè ñïрÿìовàíà íà коíкрåтíó, окрåñлåíó öілü;

• áåçïåрåрвíіñтü. Стрàтåãі÷íå óïрàвліííÿ íå 
º ñтàлèì ïроöåñоì тà ïовèííå ïоñтіéíо роçвè
вàтèñÿ тà àдàïтóвàтèñÿ до çìіí ó ñåрåдовèщі, в 
ÿкоìó º орãàíіçàöіÿ;

• тåорåтèко–ìåтодолоãі÷íà оáґрóíтовàíіñтü 
вèкорèñтовóвàíèõ іíñтрóìåíтів: вèçíà÷àº íåоá
õідíіñтü вèкорèñтàííÿ øèрокоãо ñïåктрà íàóко
вèõ ìåтодè÷íèõ ïрèéоìів;

• ñèñтåìíіñтü тà коìïлåкñíіñтü ó ïідõоді до роç
роáлåííÿ ñтрàтåãіé тà ñèñтåìè ñтрàтåãі÷íоãо óïрàв
ліííÿ çàãàлоì, оñкілüкè íåоáõідíіñтü доñÿãíåííÿ öі
лåé ріçíоãо рівíÿ тà ïрèродè ñïрè÷èíÿº і ріçíі øлÿõè 
¿õ доñÿãíåííÿ, що íå ìàþтü ñóïåрå÷èтè одíå одíоìó 
тà ìàþтü íоñèтè ñèñтåìàтè÷íèé õàрàктåр;

• ïоñлідовíіñтü åтàïів, що ìожóтü çдіéñíþвà
тèñÿ ïàрàлåлüíо, одíàк çàãàлüíà ñïрÿìовàíіñтü, 
à тàкож íàÿвíіñтü ñклàдíо¿ ñèñтåìè çворот
íèõ çв’ÿçків – öå çàãàлüíèé ïрèíöèï, ïорóøåííÿ 
ÿкоãо ïрèçводèтü до íåãàтèвíèõ íàñлідків;

• öèклі÷íіñтü. Етàïè ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліííÿ 
ìàþтü ïовторþвàлüíèé õàрàктåр;

• óíікàлüíіñтü ñèñтåìè ñтрàтåãі÷íоãо óïрàв
ліííÿ длÿ коíкрåтíоãо ïідïрèºìñтвà;

• вèкорèñтàííÿ íåвèçíà÷åíоñті ìàéáóтíüоãо 
ÿк ñтрàтåãі÷íèõ ìожлèвоñтåé: íåìожлèво ïåрåд
áà÷èтè óìовè ñåрåдовèщà, в ÿкèõ ïрàöþвàтèìå 
ïідïрèºìñтво в ìàéáóтíіõ ïåріодàõ, тоìó íåоá
õідíо ôорìóвàтè ріçíі «ñöåíàрі¿» ìàéáóтíüоãо тà 
вàріàíтè діé відïовідíо до íèõ;

• рåçóлüтàтèвíіñтü тà åôåктèвíіñтü: ñïрÿìовóº 
ñèñтåìó ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліííÿ íà доñÿãíåííÿ вè
ñокèõ рåçóлüтàтів íàéáілüø åôåктèвíèì ñïоñоáоì.

Â ñó÷àñíèõ óìовàõ оñíовíі çàñàдè, ïідõодè тà 
іíñтрóìåíтè ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліííÿ, ÿкі çà
ñтоñовóþтüñÿ íà óкрà¿íñüкèõ ïідïрèºìñтвàõ çà
ïоçè÷åíі ïåрåвàжíо ç ïрàктèкè іíоçåìíèõ коì
ïàíіé. Одíàк, ÷àñто іìïлåìåíтàöіÿ çàрóáіжíоãо 
доñвідó відáóвàºтüñÿ áåç óрàõóвàííÿ тоãо, що ñè
ñтåìà ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліííÿ ïідïрèºìñтвоì 
çàлåжèтü від вçàºìоді¿ кілüкоõ ÷èííèків, à ñàìå 
ãàлóçåво¿ íàлåжíоñті, роçìірів орãàíіçàöі¿ (çà
лåжíо від ãàлóçåвèõ оñоáлèвоñтåé), тèïó вèроá
íèöтвà, рівíÿ ñïåöіàліçàöі¿, коíöåíтрàöі¿ тà коо
ïåрàöі¿, õàрàктåрíèõ рèñ вèроáíè÷оãо ïотåíöіàлó, 
íàÿвíоñті àáо відñóтíоñті íàóково–тåõíі÷íоãо 
ïотåíöіàлó, рівíів óïрàвліííÿ, рівíÿ квàліôікàöі¿ 
ïåрñоíàлó тощо. Âèõодÿ÷è ç öüоãо, ввàжàºìо çà 
ïотріáíå íàãолоñèтè íà оñоáлèвоñтÿõ ñтрàтåãі÷
íоãо óïрàвліííÿ длÿ ïідïрèºìñтв, що ïрàöþþтü 
ó тóрèñтè÷íіé ñôåрі і ïотрåáóþтü çàïровàджåí
íÿ ñтрàтåãі÷íоãо ïідõодó до óïрàвліííÿ в óìовàõ 
крèçè ñïрè÷èíåíо¿ ïàíдåìіºþ Covid–19.

Стрàтåãі÷íå óïрàвліííÿ áіçíåñоì в ãàлóçі тóрèçìó 
тà ïодорожåé íàïрàвлåíå íà ñïрèÿííÿ оïтèìàлü
íоìó роçвèткó ïідïрèºìñтв øлÿõоì, що ïåрåдáà
÷àº ìàкñèìіçàöіþ ïрèáóтків ïрè ìіíіìіçàöі¿ оïå
рàтèвíèõ вèтрàт ÷åрåç вèÿвлåííÿ тà íівåлþвàííÿ 
вïлèвó оñíовíèõ коíкóрåíтíèõ íåдоліків, ÿкі ìожóтü 
вèíèкàтè íà áóдü–ÿкоìó åтàïі тà ó áóдü–ÿкèé ïåріод 
÷àñó [13], що çàáåçïå÷óвàтèìå доñÿãíåííÿ ñтрàтå
ãі÷íèõ öілåé ïідïрèºìтñвà. Â öüоìó ïроöåñі íåоáõід
íо врàõовóвàтè оñоáлèвоñті діÿлüíоñті в тóрèñтè÷
íіé ãàлóçі, à ñàìå: вèñокèé ñтóïіíü íåвèçíà÷åíоñті 
рèíково¿ ñèтóàöі¿; ñåçоííà íåñтàáілüíіñтü ïоïèтó íà 
тóрèñтè÷íі ïоñлóãè; ïоñèлåííÿ коíкóрåíöі¿ в тóрèñ
тè÷íоìó áіçíåñі, çокрåìà çà рàõóíок діджèтàліçàöі¿; 
ïåрåвàжíо ìàлèé роçìір ïідïрèºìñтв; іìовірíіñíèé 
õàрàктåр ïроöåñів, що відáóвàþтüñÿ в тóрèñтè÷íіé 
іíдóñтрі¿; ñïåöèôікà тóрèñтè÷íоãо ïродóктó (íåвід
ділüíіñтü від джåрåлà ôорìóвàííÿ, коìïлåкñíіñтü, 
тощо) тà іíøі [8]. Прåдñтàвíèкàì тóрèñтè÷íоãо áіç
íåñó íåоáõідíо роçóìітè оñíовíі тåíдåíöі¿ роçвèткó 
ãàлóçі, ñтрóктóрó і вèìоãè рèíкó до ¿õ ïродóкöі¿ тà ïо
ñлóã і ôàкторів в тоìó ÷èñлі öіíовèõ, що ìàþтü çíà
÷íèé вïлèв íà óñïіõ вåдåííÿ áіçíåñó.

Âàжлèвоþ оñоáлèвіñтþ ñтрàтåãі÷íоãо óïрàвліí
íÿ ïідïрèºìíèöüкоþ діÿлüíіñтþ в тóрèçìі º тå, що 
çáілüøåííÿ ïрèáóтковоñті íå º ÿк тàкоþ ãолов
íоþ ñтрàтåãі÷íоþ ìåтоþ, оñкілüкè ìàкñèìіçàöіÿ 
ïрèáóтків çàáåçïå÷óºтüñÿ ÷åрåç рåàліçàöіþ іíøèõ 
ñтрàтåãі÷íèõ öілåé, тàкèõ ÿк роçроáкà ãíó÷ко
ãо тà дèвåрñèôіковàíоãо àñортèìåíтó тóрèñтè÷
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íèõ ïродóктів тà ïоñлóã, ôорìóвàííÿ тà ïідтрèìкà 
ìіжíàродíоãо іìіджó, çокрåìà ÷åрåç довãотрèвà
лå тà óñïіøíå ïàртíåрñтво ç іíоçåìíèìè коìïà
íіÿìè, çáілüøåííÿ ÷èñåлüíоñті, ôорì тà íàïрÿìів 
вçàºìоді¿ ç коíтрàãåíтàìè ç ìåтоþ роçøèрåííÿ 
áіçíåñó, ïоñтіéíèé ïоøóк тà çàñтоñóвàííÿ іííовà
öіéíèõ тåõíолоãіé, тощо. Чåрåç доñÿãíåííÿ öèõ тà 
іíøèõ ñтрàтåãі÷íèõ öілåé ïідïрèºìñтво ìожå àкó
ìóлþвàтè коøтè в рåçåрвíèõ ôоíдàõ, оïтèìіçó
вàтè тà íàлàøтóвàтè роáо÷і ïроöåñè тàкèì ÷èíоì, 
щоá ïрàöівíèкè ìоãлè вèкоíóвàтè çàвдàííÿ ç ріç
íèõ ìіñöü, à íå лèøå ç оôіñó, çàáåçïå÷èтè рåïóтà
öіþ íàдіéíоãо ñóá’ºктà ïідïрèºìíèöüко¿ діÿлüíо
ñті тà отрèìàтè лоÿлüíіñтü ç áокó ñïожèвà÷ів, що 
в коìïлåкñі çàáåçïå÷èтü ñтіéкіñтü áіçíåñó до åко
íоìі÷íèõ ïотрÿñіíü тà íåо÷ікóвàíèõ çìіí çовíіø
íüоãо ñåрåдовèщà, тàкèõ ÿк ïàíдåìіÿ Covid–19.

Âисновки
Нåïåрåдáà÷óвàíі çìіíè ó çовíіøíüоìó ñåрåд

овèщі, вèклèкàíі ïàíдåìіºþ Covid–19 àктóàлі
çóвàлè вàжлèвіñтü çàñтоñóвàííÿ ñтрàтåãі÷íо
ãо ìåíåджìåíтó íà тóрèñтè÷íèõ ïідïрèºìñтвàõ 
áóдü–ÿкоãо роçìірó, оñкілüкè тàкå óïрàвліí
íÿ íàöілåíå íà çàáåçïå÷åííÿ ñтіéкоãо ôóíкöіо
íóвàííÿ ïідïрèºìñтв öіº¿ ñôåрè тà доñÿãíåííÿ ¿¿ 
довãоñтроковèõ öілåé ç ìіíіìàлüíèìè вèтрàтàìè. 
Стрàтåãі÷íå óïрàвліííÿ íà ïідïрèºìñтвàõ тóрèñ
тè÷íо¿ ñôåрè ïåрåдáà÷àº дèвåрñèôіковàíèé ïід
õід до вèçíà÷åííÿ ñтрàтåãі÷íèõ öілåé ¿õ роçвèткó 
тà ïідвèщåííÿ åôåктèвíоñті ôóíкöіоíóвàííÿ. 
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