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Постановка проблеми.  Сталість  розвитку 
вітчизняних  промислових  підприємств  в  умовах 
мінливого зовнішнього середовища визначається 
не стільки результатом раціонального управління 
наявних  у  нього ресурсних можливостей,  скільки 
здатністю  керівниками  підприємств  промисло-
вості  проводити  цілеспрямовану  управлінську 
діяльність з формування та розподілення ресурс-
ного  забезпечення  стратегічних  заходів  з  розви-
тку організації. У залежності від обраної стратегії 
розвитку промислового підприємства буде визна-
чатися характер та наповненість процесів управ-
ління забезпечуючих стратегію розвитку ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У  класичному  розумінні  під  стратегією  розвитку 
підприємства І. Ансоф [1] та Б. Твіс [2] розуміють 
підбір правил для прийняття рішень, якими орга-
нізація керується в своїй діяльності, або, як засіб 
для  досягнення  цілі;  шляхи,  на  яких  може  бути 
досягнуто той чи інший вибір цілі або процес фор-
мулювання довгострокових цілей та вибір шляхів 
їх досягнення.

За М. Портером, стратегія розвитку підприєм-
ства  являє  собою  створення  унікальної  і  цінної 
позиції,  за допомогою різноманітних дій та буває 
наступних видів:

1.  Стратегія  лідерства  в  мінімізації  витрат 
виробництва.

2.  Стратегії  спеціалізації  у  виробництві  про-
дукції.
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3. Стратегія фокусування на певному сегменті 
ринку і концентрація зусиль на ефективному його 
освоєнні [3].

Ще  одним  класичним  прикладом  розуміння 
стратегії  розвитку  є  визначення  А.  А.  Томпсона 
та А. Дж. Стрікленда: стратегія розвитку – це план 
управління фірмою, спрямований на зміцнення  її 
позицій, задоволення потреб і досягнення постав-
лених  цілей.  Згідно  з  даним  підходом,  стратегія 
розвитку має бути:

1. Стратегія лідерства за витратами.
2. Стратегія широкої диференціації.
3. Стратегія оптимальних витрат.
4. Сфокусована (нішева) стратегія на базі низь-

ких витрат.
5.  Сфокусована  (нішева)  стратегія  на  базі 

диференціації продукції [4].
У роботах прихильників системного підходу до 

формування стратегії розвитку підприємства Кот-
лера,  Армстронга,  Сондерса  та  Вонга  стверджу-
ється, що стратегія компанії – це системний підхід 
до рішення проблем її розвитку і функціонування, 
що забезпечує збалансованість діяльності компа-
нії та може бути направлена на:

1. Інтенсивне зростання підприємства.
2. Інтеграційне зростання підприємства.
3. Диверсифікаційне зростання підприємства [5].
З  точки  зору  ресурсного  підходу  розглядає 

стратегію  розвитку  А.Т.  Зуб,  який  стверджує, що 
стратегія розвитку – це узагальнююча модель дій, 

Процес розробки ефективної стратегічної 
діяльності підприємства промисловості є 
багатогранним і складним завданням. Це 
вимагає розгляду базових (еталонних) 
стратегій, основних теоретичних підходів 
до формування стратегії, виявлення ряду 
альтернативних стратегій і визначення 
критеріїв їх ефективності, прийнятних 
для специфіки промислових підприємств. 
На основі аналізу та вибору пріоритет-
них стратегічних альтернатив у статті 
запропоновано підхід до організації проце-
сів управління забезпеченням при форму-
ванні стратегії розвитку промислового 
підприємства.
Ключові слова: стратегія, ресурси, забез-
печення, розвиток, підприємство.

Процесс разработки эффективной стра-
тегической деятельности предприятия 
промышленности является многогранным 
и сложным заданием. Это требует рас-
смотрения базовых (эталонных) страте-
гий, основных теоретических подходов 
к формированию стратегии, выявление 
ряда альтернативных стратегий и опре-
деления критериев их эффективности, 

приемлемых для специфики промышленных 
предприятий. На основе анализа и выбора 
приоритетных стратегических альтерна-
тив в статье предложен подход к органи-
зации процессов управления обеспечением 
при формировании стратегии развития 
промышленного предприятия.
Ключевые слова: стратегия, ресурсы, обе-
спечение, развитие, предприятие

The process of developing an effective stra-
tegic business of the industrial enterprise 
is a multifaceted and challenging task. This 
requires consideration of the basic (reference) 
strategies, the basic theoretical approaches 
to the formation of the strategy, the identifica-
tion of a number of alternative strategies and 
the definition of criteria for their effectiveness, 
acceptable to the specifics of industrial enter-
prises. On the basis of analysis and selection 
of priority strategic alternatives, the article pro-
poses an approach to organization of security 
management processes in the formation of a 
strategy for the development of an industrial 
enterprise.
Key words: strategy, resources, provision, 
development, enterprise.
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необхідних  для  досягнення  поставлених  довго-
строкових  цілей, шляхом  координації  і  розподілу 
ресурсів компанії та ділиться на:

1. Стратегії лідерства за витратами.
2. Стратегії фокусування.
3. Стратегії індивідуалізації [6].
Близьким до ідей А.А. Томпсона та А.Дж. Стрі-

кленда  є  підхід  до  визначення  стратегії  розвитку 
підхід В.О. Василенко та Т.І. Ткаченко, які стверджу-
ють, що стратегія розвитку є концепцією інтеграль-
ного підходу до діяльності підприємства, і є таким 
поєднанням ресурсів  і  нави-
чок організації з одного боку 
можливостей  і  ризиків,  що 
надходять  з  зовнішнього 
середовища з іншого, діючих 
у  сьогоденні  і  майбутньому, 
за  яких  організація  сподіва-
ється досягти своєї основної 
мети. Така стратегія розвитку 
може бути:

1. Стратегією диференці-
ації.

2.  Стратегією  лідерства 
за витратами.

3.  Стратегією  фокусу-
вання [7].

Прихильниками  конку-
рентного  підходу  до  роз-
робки стратегії розвитку під-
приємства  є  Н.К.  Смирнова 
та  А.В.  Фоміна,  які  ствер-
джують,  що  стратегія  роз-
витку – це модель взаємодії 
усіх  ресурсів,  що  дозволяє 
організації найліпшим чином 
виконати  її місію  і добитися 
стійких  конкурентних  пере-
ваг [8].

Досить  простою  в  розу-
мінні В.А. Вінокурова є визна-
чення  стратегії  розвитку 
підприємства  з  позиції  еко-
номічного підходу, така стра-
тегія згідно з даним автором 
виробляє  правила  та  при-
йоми,  які  забезпечують  еко-
номічно  ефективне  досяг-
нення стратегічних цілей [9].

Детальніше  з  точки  зору 
економічного  підходу  до 
формування  стратегії  роз-
витку  характеризує  Р.  Гре-
мінгер,  який  під  стратегією 
розвитку підприємства розу-
міє  сукупність  рішень,  на 
базі  яких  організація  вияв-
ляє та визначає свої наміри 

і  цілі,  розробляє  основну  політику  і  плани  для 
досягнення  цих  цілей,  встановлює  сферу  госпо-
дарчої діяльності, вид економічних та неекономіч-
них компенсацій, які вона надасть своїм акціоне-
рам, службовцям та клієнтам [10].

Наголошуючи на циклічності розвитку, А. Пуш-
кар  та О.  Тридід  під  стратегією  розвитку  підпри-
ємства розуміють спосіб реалізації підприємством 
своїх інтересів, що визначає його поведінку в про-
сторі  параметрів,  які  характеризують  протиріччя, 
що породжене взаємодією підприємства та ринко-

1 етап
Аналіз технологічних відносин підприємства

Виявлення напрямку формування стратегії розвитку підприємства

2 етап
Аналіз тенденцій науково-технологічного розвитку галузі

Виявлення критично важливих для підприємства технологій

3 етап
Аналіз і оцінка технологічної позиції підприємства

Визначення пріоритетів розвитку промислового підприємства

4 етап
Формування технологічного портфеля промислового 

підприємства

5 етап
Визначення функцій відгуку активів технологічного портфеля

6 етап

Експертна оцінка альтернативних варіантів стратегій 
розвитку

Технологічний аудит варіантів стратегії розвитку
промислового підприємства

Вибір оптимального варіанту стратегії розвитку
промислового підприємства

Формування стратегії розвитку промислового 
підприємства

Рис. 1. Узагальнена схема процесу розробки стратегії розвитку 
промислового підприємства [13]
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вого середовища, а також взаємодією внутрішніх 
компонентів підприємства, що знаходяться на різ-
них стадіях свого життєвого циклу [11].

А. А. Мазаракі та  інші автори  [12, 16] роблять 
наголос на тому, що розроблення стратегії розви-
тку підприємства повинна опиратися на такі прин-
ципи стратегічного управління:

–  орієнтація  на  довгострокові  глобальні  цілі 
підприємства,  господарчої  системи  та  економічні 
інтереси його власників;

– багатоваріантність можливих напрямків роз-
витку,  що  обумовлені  динамічністю  зовнішнього 
середовища діяльності підприємства;

–  безперервність  розроблення  стратегії, 
постійна адаптація змін у внутрішньому та зовніш-
ньому середовищі;

–  комплексність  розроблення  стратегії,  узго-
дженість стратегічних рішень за окремими напрям-
ками  діяльності  підприємства,  видами  ресурсів, 
функціями тощо.

Постановка завдання.  Метою  дослідження 
є розробка підходу до організації процесів управ-
ління  забезпеченням  при  формуванні  стратегії 
розвитку промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Узагальнюючи різні підходи до змісту процесу роз-
робки стратегії, слід зазначити, що єдиного способу 
розробки стратегії, як і єдиної форми організації, не 
існує.  Проте,  у  загальному  вигляді  процес форму-
вання стратегії розвитку промислового підприємства 
передбачає виконання наступних етапів (рис. 1).

Ресурсне  забезпечення  промислового  підпри-
ємства представляє собою сукупність потенційних 
можливостей розвитку підприємства, за викорис-
тання  яких  відбувається  забезпечення  реалізації 
та впровадження стратегічних заходів  з розвитку 
організації. Існуючий рівень ресурсної бази забез-
печення розвитку підприємства, кількісний та якіс-
ний  склад  забезпечуючих  ресурсів  є  важливим 
підґрунтям у процесі формування стратегії розви-
тку та ефективності її реалізації.

Дефіцит  того  чи  іншого  виду  забезпечуючих 
ресурсів або  їх відсутність мають вплив на вибір 
напряму,  за  яким  має  розвиватися  промислове 
підприємство.

Таким чином, можна зробити висновок, що існу-
юча  ресурсна  база  забезпечення  підприємства 
має профілюючу роль при розробці та формуванні 
стратегії  розвитку,  що  також  має  відношення  до 
оцінки  та  стану  забезпечуючих ресурсів  при роз-
гляді та вибору стратегічних альтернатив розвитку.

На рис. 2 представлено підхід до формування 
та  реалізації  обраної  стратегії  розвитку  з  точки 
зору  існуючого  або  очікуваного  рівня  ресурсної 
бази забезпечення промислового підприємства.

Детальніше  процеси  управління  забезпеченням 
в  ході  розробки  та  формування  стратегії  розвитку 
промислового підприємства представлено на рис. 3.

Дослідження ринкових тенденцій в галузі

Попередній аналіз стану забезпечуючих ресурсів

Визначення можливості ресурсозбереження та 
заощадження

Виявлення резервів та джерел забезпечення розвитку 
підприємства за результатами оцінки стратегічних 

альтернатив розвитку

Економічне та технологічне обґрунтування обраної 
альтернативи

Розробка та впровадження стратегічних заходів розвитку

Рис. 2. Процес розробки та формування стратегії 
розвитку промислового підприємства по критерію 

використання забезпечуючих ресурсів

Визначення цілей розвитку

Формування стратегії розвитку

Дослідження технологічних та інноваційних тенденцій на 
ринку

Визначення поточних та потенційних конкурентних 
переваг підприємства в галузі

Дослідження системи управління ресурсною базою 
забезпечення розвитку

Визначення обґрунтованого рівня 
ресурсної бази забезпечення розвитку

Аналіз причин та параметрів 
невідповідності

Оцінка ефективності реалізації 
стратегічних альтернатив розвитку

Виконання критерія ресурсозбереження 
та заощадження

Техніко-економічне обґрунтування 
обраного варіанту розвитку підприємства

Реалізація обраного проекту розвитку

Досягнення обґрунтованого рівня 
використання ресурсної бази 

забезпечення

Рис. 3. Схема організації процесів управління 
забезпеченням при формуванні стратегії розвитку 

промислового підприємства

З  представленої  схеми  на  рис.  3  окремо 
звернемо увагу на момент визначення обґрун-
тованого  (необхідного)  рівня  ресурсної  бази 
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забезпечення  розвитку  промислового  підпри-
ємства.

Для  визначення  обґрунтованого  (необхідного) 
рівня ресурсної бази забезпечення розвитку необ-
хідно провести оцінку:

–  фактичного  стану  ресурсної  бази  забезпе-
чення  розвитку  обраних  підприємств  промисло-
вості для дослідження;

–  потенційні резерви для зростання ресурсної 
бази забезпечення розвитку;

–  оцінки можливостей розвитку підприємства 
за  різними  сценаріями  коливання  зовнішнього 
середовища.

Схему визначення обґрунтованого (необхідного) 
рівня  ресурсної  бази  забезпечення  розвитку  про-
мислового підприємства представлено на рис. 4.

Ресурсна база забезпечення розвитку 
промислового підприємства

Аналіз кількості та якості наявних 
ресурсів

Прогноз динаміки зовнішнього 
середовища

Прогноз ринкової активності

Визначення обсягів ресурсної бази в 
забезпеченні розвитку підприємства

Встановлення необхідного рівня ресурсної бази 
забезпечення розвитку

Виявлення резервів збільшення та стабілізації 
ресурсної бази забезпечення

Рис. 4. Схема визначення обґрунтованого 
(необхідного) рівня ресурсної бази забезпечення 

розвитку промислового підприємства

Окремо  необхідно  погодитися  з  думкою 
І.В.  Андронової  на  зміст  стратегії  управління 
ресурсозбереженням та ресурсозаощадженням на 
підприємстві. Автор підкреслює, що під ресурсое-
фективністю стратегії слід розуміти довгостроково 
і якісно певний напрям діяльності, що дозволяють 
їй досягти конкурентні переваги організації (галузі, 
національної економіки) та досягнення поставле-
них цілей в умовах мінливого зовнішнього серед-
овища на основі впровадження  інноваційних тех-
нологій,  раціонального  розподілу  і  використання 
внутрішніх ресурсів [14].

До  основних  елементів,  які  необхідно  врахо-
вувати  при  розробці  стратегії  управління  ресур-
созбереженням  та  ресурсозаощадженням,  слід 
віднести:

–  розподіл  ресурсів  (системо  утворюючий)  – 
співвідношення, пріоритети, цілі (проекти), функції;

–  використання  ресурсів  (формуючий  резуль-
тати) – обмеження (нормативи), функції, стимули, 
пріоритети;

–  поповнення  ресурсів  (забезпечення  страте-
гій)  –  цілі,  структура,  обсяги  (величина),  можли-
вості [15].

Погоджуючись з думкою Іванієнко В.В. до осно-
вних  умов  формування  ресурсоефективності 
стратегії слід віднести:

– впровадження досконалих систем управління 
ресурсоспоживанням та їх сталий розвиток;

– створення механізмів стимулювання ресурсо- 
та енергозбереження на підприємствах;

–  вдосконалення  фінансування  та  реалізації 
програм  і  проектів  з  ефективного  використання 
всіх видів ресурсів;

– створення  і використання прогресивних тех-
ніко-технологічних рішень та матеріалів, що забез-
печують якісне підвищення ефективності викорис-
тання природних ресурсів;

– впровадження на підприємствах системи контр-
олю реалізації ресурсозберігаючих програм і заходів 
відповідальності за їх виконанням [там само].

На підприємствах повинні розроблятися і впро-
ваджуватися  комплексні  ресурсозберігаючі  про-
екти,  що  забезпечують  оптимізацію  споживання 
всіх видів ресурсів. При цьому стратегічне управ-
ління  ресурсоспоживанням  має  забезпечуватися 
дотриманням ряду принципів, до числа яких слід 
віднести:

– науковість у поєднанні з елементами мисте-
цтва управління;

– цілеспрямованість стратегічного управління;
– гнучкість стратегічного управління;
– єдність стратегічних планів і програм;
– створення необхідних умов для реалізації
–  стратегій  ресурсоспоживання  (формування 

сильної організаційної структури, розробку системи 
мотивації, вдосконалення структури управління).

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином,  запропоновано  підхід  до  організації  про-
цесів  управління  забезпеченням при формуванні 
стратегії розвитку промислового підприємства на 
основі  аналізу  та  вибору  пріоритетних  стратегіч-
них альтернатив, за результатами якого стає мож-
ливим встановити взаємозв’язок між довгостроко-
вими  цілями  розвитку  підприємства  та  існуючих 
або очікуваних (потенційних) ресурсів, що входять 
до складу ресурсної бази забезпечення.
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