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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У даний час існує велика кількість визначень поняття

"стратегія", що пов'язано з тим, що воно є різноплановим
та комплексним. Різні автори роблять акцент на певних ри-
сах цього поняття.

Так, П. Друкер [3] розглядають стратегію як цілепокла-
дання, І. Ансофф [7] ототожнює стратегію з довгостроко-
вим планом, М. Портер [6] визначає стратегію як позиціону-
вання на ринку.

Найбільш повне, на наш погляд, визначення стратегії
наведено у роботі А. Чандлера, стратегія — це "визначення
основних довгострокових цілей та задач підприємства, прий-
няття курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для вико-
нання поставлених цілей" [2].

Це визначення поєднує існуючі підходи до стратегії. При
цьому на відміну від інших авторів, А. Чандлер робить важ-
ливий акцент ще і на ресурсному забезпеченні стратегії.
Дійсно, успіх реалізації стратегії безпосередньо залежить
від вчасного та в повному обсязі забезпечення ресурсами
усіх видів. Особливо це стосується гірничо-збагачувальних
комбінатів (ГЗК), які потребують значного обсягу як матер-
іальних, так і фінансових ресурсів для досягнення стратегі-
чних цілей. При цьому як надлишок, так і дефіцит ресурсів
призводить до суттєвих втрат на ГЗК.
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На наш погляд, в даний час недостатньо уваги при-
діляється розробці ресурсних стратегій. Більшість ав-
торів роблять акцент на дослідженні ринку, розробці
конкурентних стратегій. В той же час проблема виз-
начення збалансованого набору різних видів ресурсів
для реалізації стратегії в даний час залишається не-
вирішеною. Особливо це стосується інноваційних,
інформаційних, організаційних та інтелектуальних
ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглянемо
класифікації стратегій. Найбільш відомою є класифікація
стратегій за рівнями управлінської ієрархії (рис. 1). У ро-
боті [11] за цією ознакою розрізняються:

— загальні стратегії для всього підприємства в цілому;
— загальні конкурентні стратегії за окремими бізнес-

напрямами;
— продуктові для кожного з напрямків діяльності орга-

нізації (як з виробництва різних видів товарів, так і з надан-
ня різних послуг);

— функціональні для кожної з функціональних підсис-
тем підприємства;

— ресурсні для забезпечення досягнення стратегічних
орієнтирів загального, функціонального та продуктово-то-
варного типів.
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У роботі [8] загальна стратегія має назву "корпо-
ративна". Даний автор зазначає, що корпоративна
стратегія охоплює такі важливі питання, як вибір видів
господарської діяльності, шляхи забезпечення довго-
строкових конкурентних переваг підприємства, різні
форми конгломератної реорганізації, принципи роз-
поділу основних видів ресурсів між окремими страте-
гічними зонами господарювання.

Загальні стратегії залежать від стадії життєвого
циклу галузі та включають [11]:

— стратегії зростання (створення / захоплення
ринку, розвиток ринку або/та виробничого потенціа-
лу, диверсифікація, вертикальна та горизонтальна
інтеграція, глобалізація діяльності);

— стратегії підтримки / стабілізації (захист част-
ки ринку, підтримка виробничого потенціалу під-
приємства, модифікація продукції);

— стратегії реструктуризації (скорочення витрат
та відсікання зайвого; коротко- та довгострокова рес-
труктуризація, освоєння нових видів діяльності та
ринків);

— стратегії скорочення діяльності (скорочення частки
ринку, організований відступ, "збирання врожаю");

— ліквідація (санація, розпродаж, процедура банкрут-
ства, закриття).

Загальні конкурентні стратегії більш детально розгля-
нуті у роботі М. Портера [6]. До них зокрема відносяться
стратегія лідирування на основі зниження витрат (цін), ди-
ференціація та фокусування. До продуктових стратегій
відносять стратегію концентрації на одному виду діяльності
та стратегію диверсифікації.

Як відмічається у роботі [8], функціональні стратегії
підприємства спрямовані на деталізацію його корпоратив-
ної стратегії і ресурсне забезпечення стратегій окремих гос-
подарських одиниць. Функціональні стратегії включають:

— маркетингову стратегію;
— стратегії НДДКР (інновацій);
— виробничу стратегію;
— стратегію фінансування (фінансову стратегію);
— стратегію управління персоналом;
— стратегію матеріально-технічного забезпечення.
У роботі [10] до функціональних стратегії також відно-

сяться стратегія організаційних змін, екологічна стратегія
та соціальна стратегія.

У роботі [11] визначається також поняття "ресурсні стра-
тегії": це тип забезпечуючих стратегій стратегічного набо-
ру, в яких визначаються стратегії поведінки
підприємства у зоні стратегічних ресурсів, форми
та методи постачання, політика створення страхо-
вих запасів; систем розподілу і поповнення ре-
сурсів. Реалізація ресурсних стратегій означає
формування нового або перетворення наявного
виробничого потенціалу підприємства, оскільки
кількість, співвідношення та цільова спрямованість
використання ресурсів задають основні цільові ха-
рактеристики виробничого потенціалу підприєм-
ства.

У роботі [10] узагальнено існуючі підходи до
стратегії та наведено контур стратегічного плану-
вання (рис. 2).

Контур стратегічного планування включає на-
ступні етапи:

1. Стратегічний аналіз (аналіз зовнішнього се-
редовища, аналіз ресурсного потенціалу підприє-
мства, внутрішніх можливостей);

2. Визначення політики підприємства (цілепок-
ладання).

3. Формулювання базової стратегії та вибір
альтернатив:

— визначення базової стратегії;
— вибір стратегічних альтернатив.
4. Формулювання функціональних стратегій.
5. Формування продуктової стратегії (бізнес-проекти).

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз умов застосування сучасних

підходів до стратегічного планування на прикладі гірничо-
збагачувальних комбінатів України.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо етапи стратегічного планування більш док-

ладно. В роботах [11, 10] головна увага приділяється пер-
шому етапу — стратегічному аналізу.

У роботі [10] зазначається, що стратегічний аналіз є
етапом передпланових досліджень, на якому системно ана-
лізуються фактори зовнішнього середовища та ресурсного
потенціалу підприємства для визначення поточного стану на
підприємстві та виявлення умов для його подальшого успі-
шного розвитку.

Зовнішнє середовище включає сукупність соціально-
еколого-економічних факторів, що впливають на підприєм-
ство та на ефективність його функціонування. При цьому у
роботі [10] розрізняється далеке та близьке зовнішнє сере-
довище. Далеке зовнішнє середовище включає політичні,
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Рис. 2. Контур стратегічного планування
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економічні, соціальні, технологічні фактори. Близьке
зовнішнє середовище включає постачальників та споживачів
підприємства. У роботі [11] близьке зовнішнє середовище
має назву "проміжне середовище". В процесі його дослід-
ження проводиться конкурентний аналіз.

Аналіз ресурсного потенціалу (внутрішнього середови-
ща) підприємства в роботі [10] пропонується проводити за
такими етапами:

1) оцінка ресурсів та ефективності підприємства;
2) фінансовий аналіз діяльності підприємства;
3) порівняльний аналіз.
У процесі стратегічного аналізу використовується вели-

ка кількість різноманітних методів, що частіше мають граф-
ічну форму представлення у вигляді матриць, графіків тощо.
Так, при аналізі зовнішнього та внутрішнього середовища
найбільш часто використовуються PEST-аналіз, SWOT-
аналіз. На етапі цілепокладання — система управління по
цілям (MBO) П. Друкера на базі ключових показників ре-
зультативності (KPI), збалансована система показників
(BSC) Р. Каплана та Д. Нортона, система показників відпов-
ідальності (ASC) Ф. Ніколсона. На етапі розробки базової
стратегії та конкурентних стратегій — моделі п'яти сил Пор-
тера. На етапі розробки продуктових стратегій — портфель-
ний аналіз на базі матриці "Продукти-ринки" Ансоффа, мат-
риці Бостонської консалтингової групи (BCG), матриці "Дже-
нерал-Електрик-Мак-Кінсі, а також матриці "балансу жит-
тєвих циклів" (ADL).

Розглянемо функціональні стратегії. Найбільш поши-
рені види функціональних стратегій наведено в таблиці 1.

Маркетингова стратегія підприємства — це сукупність
напрямів його діяльності на ринку та прийняття рішень, що
орієнтують заходи маркетингу на реалізацію базової стра-
тегії підприємства. Як зазначається у роботі [10], даний вид
стратегії є головним серед усіх функціональних стратегій.
Слід зазначити, що маркетингова стратегія для вітчизняних
ГЗК розробляється на рівні Холдингу. Але за наявності
вільних виробничих потужностей ГЗК надано право розроб-
ляти власну маркетингову стратегію відносно зовнішніх за-
мовлень.

Інноваційна стратегія — це стратегія створення та ви-
користання нововведень різних типів, що, зрештою, і забез-
печує підприємству стратегічний розвиток. На ГЗК впро-
ваджуються інновації, перш за все, щодо удосконалення тех-
ніки та технології, що дозволяють знизити витрати матері-
ально-енергетичних ресурсів. Інноваційна стратегія тісно по-
в'язана з виробничою стратегією.

Виробнича стратегія підприємства передбачає розроб-
ку та реалізацію основних напрямків його діяльності в об-
ласті випуску продукції. У роботі [9] розглянуто зарубіж-
ний досвід управління виробництвом з використанням та-
ких виробничих стратегій:

— концепція ощадливого виробництва (Lean Manu-
facturing);

— система безперервного удосконалення (Kaizen);
— система загального догляду за обладнанням (Total

Productive Maintenance);
— система загального управління якістю (Total Quality

Management);
— обслуговування, що базується на надійності

(Reliability Centered Maintenance);
— система шести сигм (Six Sigma);
— система управління ланцюгами постачань (Supply

Chain Management);
— метод аналізу основної причини (Root Cause

Analysis);
— процесно-орієнтоване управління витратами (ABC/

ABM).
Більшість з цих стратегій зосереджуються на зменшенні

матеріальних витрат, втрат від браку, витрат на технічне
обслуговування та ремонт обладнання, скороченні простоїв.
У роботі [9] відмічається, що процесно-орієнтоване управ-
ління витратами (ABC/ABM) може поєднуватись зі збалан-
сованою системою показників (BSC), а також з системою
загального управління якістю (TQM), системою управління
ланцюгами постачань (SCM), що дозволить отримати інтег-
ральний економічний ефект від зниження різних видів вит-
рат. Крім того, даний автор пропонує поєднувати збалансо-
вану систему показників (BSC), що орієнтується на довгост-
рокову перспективу, з економічною доданою вартістю
(EVA), що орієнтується на короткострокову перспективу. Це
дозволить підвищити ефективність діяльності підприємства
як в довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі.

Слід зазначити, що на ГЗК Холдингу в даний час кон-
цепція ощадливого виробництва (Lean Manufacturing) та си-
стема безперервного удосконалення (Kaizen) є частиною
загальнохолдингової стратегії. Крім того, обов'язковим еле-
ментом стратегії Холдингу є енергоефективність, впровад-
ження автоматизованих систем управління ресурсами (ERP).

Безпосередньо на ГЗК також здійснюються наступні
заходи щодо зниження витрат:

— промислові експерименти по інноваційним витратним
матеріалам;

Таблиця 1. Основні види функціональних стратегій підприємств

Маркетингові стратегії Інноваційні стратегії Виробничі стратегії 
Стратегія дизайну товару 
Стратегія перекриття товару 
Стратегія ліквідації товару 
Стратегія спрощення асортименту 
Стратегія ціноутворення 
Стратегія просування товару 

Пріоритетні дослідження та розробки 

Технологічні розробки (проекти) 

Розвиток (вдосконалення) потужностей 

Розробки відносно якості та 
продуктивності 

Використання існуючого виробничого 

потенціалу 
Стратегії створення нового виробництва 
Стратегії змін у технологічному процесі 
Стратегії відносно організації виробництва 
Стратегії впровадження  
Стратегії оперативно-календарного 

планування 
Фінансові стратегії Стратегії управління персоналом Стратегія матеріального забезпечення 
Стратегія формування фінансових ресурсів 
Інвестиційна стратегія  
Стратегія забезпечення фінансової безпеки 

Стратегія управління фінансовою 

діяльністю 

Добір і навчання персоналу 
Стратегія винагороди та мотивації 
Стратегії формування трудових відносин 

Стратегія управління персоналом 

Цільові соціальні програми 

Соціальний захист працівників 

Залучення нових внутрішніх джерел 

задоволення потреб у ресурсах 

Використання нових зовнішніх джерел 

Заміна матеріалів або постачальників 
Впровадження прогресивних норм витрат 
ресурсів 
Організація централізованого 

постачання 
Організація  децентралізованого 

постачання 

Стратегії організаційних змін Екологічні  
стратегії 

Залучення персоналу до участі у 
організаційних змінах 
Навчання та надання інформації про 

організаційні зміни 

Кадрові призначення 
Реінжиніринг бізнес-процесів  

Раціональне використання ресурсів 
Обмеження обсягів викидів 
Скорочення відходів 
Зменшення величини екологічних ризиків 
Виробництво безпечних продуктів 
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— наскрізне операційне виробниче планування;
— розширення бази матеріалів, що нормуються;
— каскадування ключових показників ефективності

(KPI) зі зниження постійних витрат, а також витратних ко-
ефіцієнтів та енергетичних витрат на рівень структурних
підрозділів.

Фінансова стратегія передбачає розробку заходів щодо
формування та використання фінансових ресурсів для реа-
лізації базової стратегії підприємства. У роботі [8] наведе-
но, на нашу думку, найбільш повне її визначення: "Фінансо-
ва стратегія — один з найважливіших видів функціональної
стратегії підприємства, який забезпечує всі основні напря-
ми розвитку його фінансової діяльності та фінансових відно-
син шляхом формування довгострокових фінансових цілей,
вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адек-
ватного корегування напрямів формування і використання
фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середови-
ща".

На ГЗК постійно впроваджуються крупномасштабні інве-
стиційні проекти. Для їх фінансування активно використо-
вуються як довгострокові банківські кредити, так і власні
кошти підприємства. В даний час вітчизняні ГЗК суттєво об-
межили дивідендні виплати з метою реінвестування прибут-
ку, отриманого у попередні періоди, та фінансують інвес-
тиційні проекти, головним чином, за рахунок власних коштів.

Розглянемо більш докладно ресурсні стратегії. Класи-
ком ресурсного підходу вважається Д. Барні [1]. Даний ав-
тор зазначає, що компанія має конкурентну перевагу, коли
вона "реалізує стратегію, що створює для покупців цінність,
і при цьому таку стратегію не використовує жоден з її кон-
курентів на даному ринку" [1]. Ресурси компанії, які можуть
стати джерелами стійкої конкурентної переваги, повинні
бути нестандартизовані (неоднорідні) і немобільні. У про-
тивному випадку, коли декілька гравців на ринку мають
схожі ресурси, будь-яка компанія може повторити страте-
гію іншої та одержати порівнянний результат, що супере-
чить визначенню стійкої конкурентної переваги. Д. Барні
виділяє чотири характеристики, які повинні мати ключові
ресурси компанії:

— повинні бути цінними;
— рідкими;
— неповністю піддаватись імітації;
— незамінні іншими нерідкими та відтвореними ресур-

сами-замінниками.
І. Ансофф [7] зазначає, що поряд з ринковими перс-

пективами потрібно враховувати також і ресурси. Ресурсні
обмеження ставлять все більш жорсткі межі тому, чого
фірма може домогтися на товарних ринках. У багатьох
фірмах, що мають ці обмеження, планування фактично ве-
деться методом від витрат до випуску: спочатку встанов-
люється, якими ресурсами володіє фірма, а потім, опираю-
чись на ці дані, фірма визначає свою продуктово-ринкову
стратегію.

Як зазначається у роботі [11], підприємство може до-
сягти поставлених цілей за умови збалансованості стратегій,
обгрунтованості взаємодії окремих видів у стратегічному
наборі, що сприяє їхньому взаємопідсиленню, тобто досяг-
ненню ефекту синергії. Сила загальних стратегій підприєм-
ства збільшується за допомогою збалансованості портфе-
ля, де відображено напрями його діяльності. Окремі напря-
ми діяльності реалізуються ефективно, коли функціональні
та ресурсні стратегії узгоджені та пристосовані одна до одної
та до стратегій вищого рівня.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в умовах ГЗК України доцільним є засто-

сування ресурсного підходу до розробки стратегії. Даний
підхід дозволяє виявити дефіцит певних видів ресурсів та
визначити майбутні можливості розвитку бізнесу. Це пов'я-

зано з тим, що ефективність діяльності ГЗК значною мірою
залежить від забезпеченості запасами залізної руди, гірни-
чо-геологічних умов, якісних характеристик руди тощо. Для
вітчизняних ГЗК головними проблемами, пов'язаними з ре-
сурсним забезпеченням, є значний вік експлуатації сировин-
ної бази та низька порівняно з конкурентами якість сирови-
ни, що призводить до високої собівартості продукції.
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