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З метою досягнення безперервного зростання обсягів діяльності підприємство повинно
формувати власну стратегію розвитку.
Стратегія підприємства – це процес формування генерального перспективного
напрямку розвитку підприємства на основі визначення якісно нових цілей, узгодження
внутрішніх можливостей підприємства з умовами зовнішнього середовища та розробка
комплексу заходів, які забезпечують їх досягнення
В умовах ринкових відносин діяльність кожного підприємства (товариства) залежить
від конкурентного середовища і зміни кон’юнктури товарного ринку з метою досягнення
безперервного зростання обсягів діяльності воно повинно формувати власну стратегію
розвитку. Види стратегії та їх характеристика показана на рис.1 [3, c.261].
Це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства
проблеми, головні і проміжні цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення;
довгостроковий плановий документ

Стратегія

Види базових стратегій
– стратегія зростання – виражає наміри підприємства збільшувати обсяги продаж,
прибутку, капіталовкладень;
– стратегія стабілізації – діяльність підприємства в умовах відчутної нестабільності
обсягів продаж та прибутку;
– стратегія виживання – оборонна стратегія, що застосовується за умови глибокої
кризи діяльності підприємства

Базова стратегія – це
генеральний напрямок будьякого перспективного плану
підприємства

Рис. 1. – Види стратегії
У теорії менеджменту концептуально розробляються різні стратегії залежно від
конкретної ситуації та обраної мети. Критеріями класифікації стратегій найчастіше виступають
такі ознаки: рівень прийняття рішень; базова концепція досягнення конкурентних переваг;
стадія життєвого циклу галузі; відносна сила галузевої позиції організації; міра агресивності
поведінки організації в конкурентній боротьбі тощо [1,4, c.272].
Один із підходів передбачає класифікацію всіх стратегій за трьома ознаками, зокрема
[4, c.272]:
− належність до п'яти основоположних стратегій досягнення конкурентних переваг
(глобальні стратегії);
− належність до стратегій управління портфелем сфер бізнесу (портфельні стратегії);
− належність до стратегій, які використовуються залежно від зовнішніх та внутрішніх
умов (функціональні) (рис. 2).
Основні стратегії підприємства

Портфельні

Загальні
- Стратегія мінімізації
витрат
- Стратегія
диверсифікації
- Стратегія фокусування
- Конкурентна стратегія

-

Стратегія пов’язаної диверсифікації
Стратегія непов’язаної
диверсифікації
Стратегія відкачування капіталу та
ліквідації
Стратегія зміни курсу,
реструктуризації, виживання
Стратегія міжнародної
диверсифікації

Функціональні
-

Наступальні та оборонні стратегії
Стратегія вертикальної інтеграції
Стратегія для галузевих лідерів
Стратегія для рядових галузевих організації
Стратегія для слабких організацій і тих, які
перебувають у стані кризи
Стратегії конкуренції на різних етапах
життєвого циклу галузі

Рис. 2. – Основні стратегії підприємства
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Секція 1. Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств
Для підвищення рівня конкурентоспроможності в аграрному виробництві необхідно
передусім забезпечити внутрішню потребу країни в продуктах харчування на рівні
раціональних норм, сформувати необхідний експортний потенціал, а також підвищити
ефективність виробництва за рахунок зниження собівартості продукції й підвищення
прибутковості галузі. Розглянемо організаційно–економічні заходи підвищення ефективності
аграрного виробництва (рис.3) [5, c.74–75].
Створення оптимальних за
розмірами виробництв

Утримання тварин на
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Утримання тварин на глибокій
підстилці
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Підвищення прибутковості
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Збільшення продуктивності
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земельних ресурсів
Раціональне використання машиннотракторного парку

Застосування
ресурсозберігаючих технологій

Рис. 3 − Організаційно–економічні заходи підвищення ефективності
аграрного виробництва
Формувaння стрaтегії розвитку підприємствa мaє базувaтись нa результaтaх системного
aналізу впливу фaкторів його внутрішнього і зовнішнього середовищa, що мaє розглядaтись як
двоїстий.
Реалізaція стрaтегії розвитку мaє приводити до подолaння і попередження виникнення
криз на підприємстві. Оскільки кризa мaє двоїстий харaктер: вонa є нaслідком протиріч нa
підприємстві тa формою їх вирішення, стрaтегічне упрaвління розвитком мaє бути нaціленим
нa розв’язaння існуючих протиріч і передбaчення (прогнозування) їх утворення [2, 6, c.112].
Отже, стратегії розвитку підприємства доцільно класифікувати за спрямовaністю нa тaкі, що
нaправлені нa вирішення протиріч між елементaми внутрішнього середовища підприємствa як
системи тa між його внутрішнім і зовнішнім середовищем
Тaким чином, стрaтегія розвитку підприємствa повиннa бути взаємопов’язaною з
стрaтегіями кожної лaнки господaрюючого суб’єктa. Бaзуючись на прaктиці зaрубіжних
підприємств
та
використовуючи
aдаптовані
підходи
стрaтегічного плaнування
сільськогосподaрські підприємствa мaтимуть змогу стaбілізувaти свою діяльність тa
зaбезпечити успішний розвиток діяльності в цілому [7, c.316].
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