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ЯК ГЕНЕРАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

У статті об'єктом дослідження є стратегія, що направлена на зміцнення ринко-
вих позицій підприємства та підвищення обсягу продажів продукції підприємства 
в сучасних ринкових умовах.
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В статье объектом исследования является стратегия, направленная на укре-
пление рыночных позиций предприятия и повышение объема продаж продукции 
предприятия в современных рыночных условиях.

Ключевые слова: стратегия, предприятие, маркетинговая деятельность, финан-
совая стратегия предприятия.

Постановка проблеми. В сучасних 
умовах розвитку ринкового серед-
овища та зростаючої мінливості харак-
теру діяльності підприємства виникає 
необхідність стратегічного підходу до 
управління зокрема до планування 
діяльності підприємства. Проблема 
вибору фінансової стратегії діяльності 
підприємства являється актуальною, 
виходячи з необхідності прийняття 
рішень в ринкових умовах. Тут основна 
увага приділяється оцінці поточного 
стану суб'єктів господарської діяль-
ності. Загальною характеристикою усіх 
без винятку економічних процесів є 
зіставлення очікування соціально-еко-
номічних вигод і витрат для їх одер-
жання, тобто відбувається оцінка досяг-
нення різноманітних ефектів

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Трансформаційна спе-
цифіка діяльності підприємств в умо-
вах України вивчалася в працях Бере-
зина П.В., Блинюк С.В., Ковальчук В.М., 
Маконнелла К., Гальчинського А.С., 
Єщенко П.С., Палкіна Ю.І., Ансоффа І., 
З.Е. Шершньової, С.В. Обороської, 
Баканова М.І., Шеремета А.Д., Індука-
єва В.П., Бонка І.А., що дає змогу під-

креслити важливість удосконалення 
процесом формування та реалізації 
стратегії розвитку підприємства.

Також необхідно виділити україн-
ських вчених які зробили значний вне-
сок до розробки даної проблеми таких 
як Л. Балабанова, Л.M. Бук, А. Войчака, 
О. Зозульова, О. Кендюхова, О. Кіс-
теня, О. Малинка, Я. Приходченко, 
В. Пустотіна, Г. Рябцева, А. Старостіна, 
А. Устенко, Д.В. Яцюка та ін.

Мета статті. Дослідити поняття стра-
тегії та можливості застосування на 
практиці результатів дослідження, реа-
лізації методичних підходів до фор-
мування стратегії та використання в 
господарсько-фінансовій діяльності 
пропозицій щодо її удосконалення.

Виклад основного матеріалу. 
Поняття "стратегія" вже міцно увійшло 
до лексикону економічної діяльності 
підприємства. Слово "стратегія" (у пере-
кладі з грецької означає "мистецтво 
розгортання військ у бою") протягом 
останніх двадцяти років широко вико-
ристовується в теорії і практиці менедж-
менту. З погляду сучасних уявлень про 
управління, стратегія – це не абстрак-
тна річ, це серйозна ділова концепція в 
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сукупності з реальними діями, що може 
привести цю ділову концепцію (бізнес-
концепцію) до створення реальної кон-
курентної переваги, спроможної збері-
гатися тривалий час.

Загальна (генеральна) стратегія роз-
витку підприємства пов'язана з діяль-
ністю підприємства в цілому, викорис-
танням всіх ресурсів і орієнтована на 
виконання його головної цілі. Виробничі 
(допоміжні) види стратегій забезпечу-
ють реалізацію генеральної стратегії під-
приємства по окремим направленням 
його діяльності (маркетингова, фінан-
сова, виробнича та ін.), видам діяльності 
(стратегія основної діяльності, пов'язана 
з реалізацією товарів і обслуговуванням 
покупців, стратегія неторгової діяльності 
– ремонтно-будівельної, транспортної, 
виробничої і т.д.) використанню окре-
мих видів ресурсів (стратегія форму-
вання і використання трудових ресурсів, 
матеріально-технічної бази, фінансових 
ресурсів і т. д.). Загальний стратегічний 
план варто розглядати як програму, що 
спрямовує діяльність фірми протягом 
тривалого періоду часу, даючи собі звіт 
про те, що конфліктна і постійно мінлива 
ділова і соціальна обстановка робить 
постійні коригування неминучими.

Діяльність підприємства на спожив-
чому ринку направлена на досягнення 
певних стратегічних цілей і тактичних 
задач, які дозволяють забезпечити 
ефективну господарську діяльність, 
виживання і його конкурентоспромож-
ність на ринку. Під ціллю розуміють 
якісні і кількісні характеристики функці-
онування підприємства, до досягнення 
яких воно прагне. Розробка стратегії 
діяльності підприємства на споживчому 
ринку здійснюється в декілька етапів, 
суть і зміст яких в наступному.

На першому етапі повинен бути 
проведений аналіз зовнішнього серед-
овища функціонування підприємства та 
його виробничо-технічні можливості. 
Для цього необхідно:

- провести дослідження ринку діяль-
ності підприємства та виявити тенденції 
його розвитку;

- оцінити виробничо-технічні можли-
вості підприємства, і його конкуренто-
спроможність, проаналізувати можли-
вості використання внутрішніх резервів 
і ресурсів підприємства для підвищення 
ефективності його функціонування;

- провести аналіз зовнішнього серед-
овища функціонування підприємства. 
Такий аналіз передбачає:

дослідження макроекономічних 
процесів (інвестиційного попиту і про-
позиції, наявності кредитних ресурсів, 
політики позикових процесів, демогра-
фічних прогнозів, співвідношення між 
експортом та імпортом і т.д.);

регулюючої діяльності держави (гос-
подарського і трудового законодав-
ства, грошової і фінансової політики, 
змін в податковій та тарифній системі, 
антимонопольного регулювання);

району діяльності підприємства (долі 
в товарообігу, рівня монополізації в 
місті (районі), кількості підприємств – 
конкурентів та їх позиції на ринку).

Підсумком першого етапу розробки 
стратегії підприємства є отримання інфор-
мації, яка дозволяє дати оцінку поточній 
обстановці, в якій функціонує підпри-
ємство, оцінити його конкурентоспро-
можність і приділити найбільш ймовірні 
направлення його подальшого розвитку.

Другий етап розробки стратегії 
пов'язаний з визначенням цілей та клю-
чових проблем розвитку підприємства. 
На цьому етапі формуються узагальнені 
якісні цілі діяльності підприємства, які 
мають загальний характер і кількісно 
не виражені. Наприклад, досягнення 
достатнього збільшення прибутку для 
фіксування діяльності підприємства 
або введення в нові сфери ринку.

Поставленні цілі погоджуються, кон-
кретизуються і кількісно визначаються 
у вигляді системи важливих показників 
господарсько-фінансової діяльності, 
яких хоче досягти підприємство в пев-
ний період. Наприклад, темпи росту 
об'єму продаж, показники ефективності 
використання ресурсів, об'єм прибутку 
всього і на інвестиційний капітал, рівень 
виплачених дивідендів та ін.
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На третьому етапі обґрунтування 
стратегії підприємства розробляються 
альтернативні варіанти розвиток під-
приємства. З цією ціллю перевіряється 
відношення між поставленими цілями 
та наявними можливостями підпри-
ємства. На основі складання матриці 
"цілі-можливості" проводиться кількісна 
оцінка відношення потреби і можли-
вості підприємства в досягнені цілей. 
В випадку не відповідності розробля-
ються тактичні програми, виконання 
яких ліквідує виявлений дисбаланс.

Аналіз не відповідності здійснюється 
по всім показникам і направленням 
діяльності на основі даних першого 
етапу. Якщо наявні у підприємства 
ресурси не дозволяють забезпечу-
вати досягнення поставлених Цілей, то 
потрібно повернутись до другого етапу 
і відкоригувати поставлені цілі.

Четвертий етап – оцінка та вибір 
стратегії розвитку. На цьому етапі праці 
здійснюється перевірка степені реаль-
ності та виконання поставлених Цілей 
і розроблених варіантів їх досягнення. 
При оцінці розроблених стратегій роз-
витку важливо визначити, чи можна 
реалізувати стратегію при наявному 

ресурсному потенціалі або необхідні 
зусилля в області маркетингу, удоско-
налення організації торгівлі та ін., або 
стратегія представляє інтерес, але не 
може бути реалізована.

П'ятий етап – складання програми дії 
і контроль їх реалізації. На цьому етапі 
праці повинен здійснюватися зв'язок 
всіх заходів, пов'язаних з реалізацією 
вибраної стратегії, їх конкретизація по 
всіх рівнях управління підприємства. 
Тобто цей етап уявляє собою тактичне 
планування, направлене на досягнення 
обраної стратегії розвитку підприєм-
ства.

Висновки. Вироблення ринкової 
стратегії фірми – це процес сканування 
світового ринку, визначення глобаль-
ної та локальної цілей зовнішньоеко-
номічної діяльності, вибір оптимальних 
сегментів (ніш).

Ця діяльність значною мірою спри-
ятиме досягненню поставлених цілей, 
зокрема приведенню експортного 
потенціалу фірми у відповідність із 
цими цілями, вибору партнерів для екс-
портно-імпортних операцій із метою 
запобігання неефективним міжнарод-
ним ринковим трансакціям.
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THE STRATEGY OF THE COMPANY  
AS A GENERAL DEVELOPMENT PROGRAM

In the current conditions of the market environment and the increasing variability of 
the nature of the company is necessary strategic approach to management including 
the planning of the company.

The choice of financial strategy of the company is relevant based on the need for 
decision-making in market conditions. It focuses on assessing the current state of eco-
nomic activity.

A common characteristic of any and all economic processes is to compare the 
expectations of socio-economic benefits and costs for their production, that assess-
ment is achieving different effects.

Explore the concept of strategy and the possibility of practical application of research 
results, implementation of methodological approaches to strategy formation and use 
of economic and financial activity suggestions for its improvement.

The concept of "strategy" has firmly entered the lexicon of the economic activity 
of the enterprise. The word "strategy" (in Greek means "the art of deploying troops in 
battle") during the last twenty years are widely used in the theory and practice of man-
agement.

In terms of modern concepts of management strategy – is not an abstract thing, this 
is a serious business concept combined with real actions that can lead this business 
concept (business concept) to create a real competitive advantage, able to be stored 
for a long time.

Developing a market strategy firm – the process of scanning the world market, the 
definition of global and local goals of foreign economic activity, the choice of optimal 
segments (niches).

These activities will contribute to the achievement of goals, including bringing the 
export potential of the company in line with these objectives, the choice of partners 
for the export-import operations in order to prevent inefficient international market 
transactions.

Keywords: strategy, business, marketing activity, the financial strategy of the 
enterprise.


