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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема розробки стратегії розвитку спільних

підприємств, яка сприятиме соціально-економічному
розвитку нашої держави, набуває першочергового зна-
чення. Функціонування спільних підприємств в Україні
має проблематичний характер. Стратегія постає стриж-
нем ряду економічних наук, фактором успішної діяль-
ності будь-якого підприємства, а також відправною точ-
кою у прийнятті основних економічних та політичних
рішень держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Поняття "стратегія" дістало широке відображення
в працях теоретиків: І. Ансофа, Г. Міцберга, Б. Альст-
ренда, Дж. Лемпела, М. Потера, А. Чандлера, Ф. Котле-
ра, О. Шубіна, О. Гончаренка, Є. Лисицина. Проблемам
методики розробки стратегії спільних підприємств в Ук-
раїні були присвячені наукові роботи Н. Жуковської,
Л. Чернишової та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Попередній аналіз діяльності спільних підприємств

в Україні визначив необхідність створення методики
стратегії розвитку спільних підприємств, за умов соці-
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ально-економічного розвитку та економічної безпеки,
із врахуванням операційної стратегії. Хоча розробці
методики стратегії розвитку спільних підприємств (СП)
в Україні і була приділена увага вчених, але проблема-
тиці операційного менеджменту та його значення для її
розробки не приділялося.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Теоретично-методичні розробки з питань форму-

вання стратегії підприємств можуть бути використанні
для розробки стратегії спільних підприємств, але при
цьому необхідно враховувати, те що СП мають свої
особливості.

Створення стратегії — це певною мірою завдання
на кмітливість, тому що потрібно впровадити дещо нове
або найти нове застосування вже існуючому. Чим швид-
ше змінюється зовнішнє середовище компанії, тим важ-
ливіший для менеджерів творчий підхід як при розробці,
так і в коректуванні стратегії.

Розробка стратегії — орієнтована на ринок і на спо-
живача творча діяльність, що потребує таких якостей
як вміння використовувати ринкові можливості й потре-
би покупців, чуття на перспективні інновації, готовність
до розумного ризику і інтуїтивне розуміння того, що
потрібно для росту і укріплення бізнесу.
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Компанії і менеджери по-різному підходять до роз-
робки стратегії. Загалом виділяють чотири основні
підходи до розробки стратегії [4; 45].

1. Підхід головного архітектора — власник компанії
або генеральний директор бере на себе роль головно-
го стратега, одноосібно формуючи ключові елементи
стратегії. Це не означає, що він автор всіх ідей, на яких
розробляється стратегія, або він сам зібрав і проаналі-
зував всю необхідну інформацію; він виступає в ролі го-
ловного архітектора стратегії, керує її розробкою і роз-
робляє цілі. Він характерний для тих компаній, в яких
власник компанії є і генеральним директором. Основ-
ним недоліком стратегії є те, що успіх стратегії повністю
залежить від однієї людини.

Такий підхід складно застосувати для розробки
стратегії спільних підприємств, тому що кожен із парт-
нерів буде наполягати, щоб куратором в розробці стра-
тегії був спеціаліст з його сторони. Перешкодою до
впровадження такого підходу виступатимуть визнання
свого фахівця більш компетентним, а також довіра до
фахівця зі свого боку буде більшою тощо.

2. Підхід делегування — генеральний директор де-
легує частину повноважень підлеглим, менеджерам,
компетентним робочим групам, співробітникам різних
підрозділів компанії, незалежним робочим комісіям
або групі консультантів з розробки стратегії. Недо-
ліком цього підходу є те, що менеджери нижчих рівнів
не завжди володіють достатньою інформацією і досв-
ідом для прийняття стратегічних рішень. Окрім цього,
вони віддадуть перевагу консервативній безпечній
стратегії в ситуації, коли підприємство потребуватиме
нових, творчих рішень, тобто не бажатимуть ризику-
вати.

Даний підхід буде ризиковим для розробки стратегії
спільного підприємства, бо збільшує ризик вкладених
інвестицій. Досліджуваний підхід збільшує не тільки
кількість учасників, а й потребує більших витрат часу.
Використання даного підходу буде доцільним для вдос-
коналення стратегії, а не її розробки тому, що на різних
рівнях управління виникає своє бачення на стратегію
тощо.

3. Залучення внутрішніх резервів — за такого підхо-
ду вище керівництво пропонує окремим службовцям і
групам робітників висувати пропозиції щодо запуску но-
вих товарних ліній і освоєння нових напрямів діяльності.
Через те, що пропозиції надходять від різних підрозділів
і мають різні цілі їх важко узгодити або звести в єдиний
стратегічний план. Залучення внутрішніх резервів спра-
цьовує лише за наявності в організації якісного кадро-
вого потенціалу.

Такий підхід характерний для існуючої компанії, яка
прагне розширити свою діяльність.

4. Спільний або колективний підхід — полягає в
тому, що відповідальний за розробку стратегії мене-
джер розробляє її разом із групою колег. До групи мо-
жуть входити лінійні і функціональні менеджери із
різних підрозділів. При розробці стратегії розвитку СП,
пропонуємо використовувати спільний (колективний)
підхід — створити групу експертів, які будуть займати-
ся розробкою стратегії розвитку СП. Групу експертів
повинні складати представники з обох сторін. Потрібно
призначити керівника групи, який буде координувати її

діяльність. Даний підхід є найбільш ефективним при
розробці стратегії розвитку СП, адже дозволяє вклю-
чати менеджерів різних підрозділів. Саме операційні ме-
неджери повинні входити в цю групу обов'язково, тому
що операційна стратегія є однією із складових частин
загальної стратегії підприємства.

Для розробки стратегії спільних підприємств важ-
ливу роль відіграють ресурси, бо інколи саме ресурси є
однією із причин їх створення. Операційна стратегія
полягає в розробці загальної політики і планів викорис-
тання ресурсів фірми, націлених на максимально ефек-
тивну підтримку її довгострокової конкурентної стра-
тегії. Саме тому необхідно, щоб всі питання, пов'язані
із закладенням ресурсів, були узгоджені із операційни-
ми менеджерами, бо на цій основі буде розроблятися
операційна стратегія.

Окрім основних вимог та підходів до побудови та
реалізації стратегії розвитку СП, необхідно враховува-
ти основні, взаємопов'язані управлінські задачі.

Так, І.Ансофф виділяє наступну групу ключових
рішень при формулюванні стратегії:

— внутрішня оцінка фірми;
— оцінка зовнішніх можливостей;
— формулювання цілей і вибір задач;
— рішення про портфельну стратегію;
— конкурентна стратегія;
— створення альтернативних проектів, їх відбір і ре-

алізація [1].
Дана методика побудови стратегії є класичною схе-

мою формування стратегічної поведінки. Для розроб-
ки методики побудови стратегії СП дані управлінські
задачі необхідно доповнити. Це пов'язано з тим, що при
розробці стратегії СП необхідно враховувати пробле-
матику формування мотиву та цілей, адже участь в його
організації беруть участь два різнонаціональні партне-
ри.

Мотиви створення спільного підприємства, авто-
ри визначають по-різному, але деякі з них є подібни-
ми. Внаслідок цього доцільно проаналізувати мотиви
створення спільних підприємств за теоріями, які по-
яснюють мотиви вкладання прямих іноземних інвес-
тицій.

Теорії прямих іноземних інвестицій можливо по-
ділити на два напрями:

1) теорії, що пояснюють іноземні інвестиції прагнен-
ням фірм до мінімізації витрат і максимізації прибутку;

2) теорії, які базуються на тому, що головними ціля-
ми іноземних інвесторів є прагнення фірм до росту, роз-
ширення своїх ринків.

Перший напрям теорій грунтується на тому, що
підприємці прагнуть до мінімізації витрат і максимізації
прибутку. Це мотивує підприємців направляти свої ка-
пітали до дешевих джерел сировини або робочої сили,
до розширення ринків збуту на основі досягнення тех-
нічних та технологічних переваг. Кожний напрям має не
тільки своїх прихильників, а й супротивників. Для отри-
мання очікуваного результату від прямих іноземних інвес-
тицій необхідний значний проміжок часу. У зв'язку з цим
обсяг інформації, яким володіє іноземний інвестор че-
рез об'єктивні фактори, є недостатнім для прийняття
вірного рішення з точки зору максимізації прибутку.
Окрім цього, якщо у іноземного інвестора основною
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метою є отримання прибутку, то не можна заперечува-
ти інших цілей. Таким чином, для іноземних інвесторів
найбільш важливою ціллю можливо буде ріст, а рента-
бельність буде мірою часу.

В економічній літературі представлені наукові пра-
ці таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як М.М. Алек-
сеєва, Є.А. Афітов, Ю.Н. Єгоров, В.С. Єфремов, О.О.
Орлов, В.Є. Москалюк, Б.Є. Грабовецький та інших, які
вважають, що кінцевими результатами виробництва є
прибуток. Автори вважають, що головне завдання
підприємства в умовах ринку — організувати вироб-
ничо-фінансову діяльність з метою задоволення по-
треб споживачів продукції та отримання найбільшого
прибутку.

У 1991 році було прийнято Закон України "Про
інвестиційну діяльність", в якому подано наступне виз-

начення інвестицій: "інвестиції — це всі види майно-
вих та інтелектуальних цінностей, в результаті чого
створюється прибуток (дохід) або досягається соціаль-
ний ефект". Наведене визначення розкриває загальну
мету — отримання прибутку від здійснення інвестиц-
ійної діяльності.

Прихильники другого напряму прямі іноземні інвес-
тиції пояснюють як ріст закордонних вкладень прагнен-
ням інвесторів використовувати свої переваги в області
організації, технології, виробництва, збуту з метою за-
безпечення своєї стабільності й росту. До цієї групи на-
лежать теорії "інтернаціоналізації" та "життєвого цик-
лу товару" (ЖЦТ).

Теорія інтернаціоналізації базується на положенні
про те що, ТНК створюють свій внутрішній ринок, замі-
нюючи ринкові відносини контрактними відносинами
між філіями та спільними підприємствами ТНК. Внаслі-
док цього зменшується вплив на корпорацію з боку зов-
нішнього середовища.

Мотиви іноземних інвесторів теорія ЖЦТ пояснює
наступними факторами:

1) підприємство, вкладаючи інвестиції за кордон,
має певні переваги, які є результатом його доступу до
фінансових ресурсів, факторів виробництва, інфор-
мації, новітньої технології в області виробництва, до
більш передових методів управління, фінансування,
маркетингу, організації виробництва. Окрім цього, воно
має відому торгову марку і можливості отримати еко-
номію від масштабу діяльності;

2) підприємство, інвестор має можливість викорис-
товувати вигоди від розміщення в будь-якій країні —
вигоди інтернаціоналізації;

3) підприємство може використати в своїх цілях ви-
годи, які надає приймаюча країна іноземним інвесторам.

Окрім перелічених мотивів створення спільного
підприємства, необхідно виділити ефект синергії.
Дане поняття відтворює той випадок, коли поєднан-
ня деяких факторів (сил, потенціалів, процесів) здат-
не забезпечити підсумковий результат, який переви-
щує просту суму потенціалів, які беруть участь у да-
ному процесі.

Мотиви створення СП, які визначають автори, є,
безперечно, важливими. Однак необхідно мати на увазі,
що головним кінцевим стимулом введення будь-якої під-
приємницької діяльності є отримання прибутку.

Діяльність підприємця буде недоречною, якщо в
результаті своєї діяльності він не буде отримувати при-
бутку. Оскільки прибуток для підприємця виступає:
фінансово-економічним показником його діяльності;
основним внутрішнім джерелом формування фінансо-
вих ресурсів, яке забезпечить розвиток підприємства;
головним джерелом збільшення ринкової вартості
підприємства; основним захисним механізмом від заг-
рози банкрутства підприємства.

Не менш важливим є прибуток, який отримує під-
приємець і для держави, так як виступає основним дже-
релом надходжень до бюджету, а також джерелом за-
доволення соціальних потреб.

На основі дослідження можливо виділити загальну
мету створення СП — покращення довготривалих пер-
спектив для отримання прибутку підприємством.

На основі раніше проведених досліджень щодо сут-
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ності спільних підприємств та визначення мотивів ство-
рення справедливим є визначення, яке більш повно
охоплює усі його особливості: спільне підприємство —
це підприємство, яке виступає суб'єктом ЗЕД, найбільш
розвиненою формою міжнародної кооперації, яка ба-
зується на спільному капіталі суб'єктів господарської
діяльності України та суб'єктів господарської діяльності
інших країн на основі прямих іноземних інвестицій, на
спільному управлінні, спільному розподілі результатів
та ризиків для отримання в кінцевому результаті при-
бутку.

Створення підприємств з іноземними інвестиціями
на території України мають на меті наступні чотири взає-
мопов'язані цілі:

1) залучення передової закордонної технології і
практичного досвіду;

2) насичення внутрішнього і зовнішнього ринку про-
дукцією;

3) використання у господарській діяльності додат-
кових матеріальних і фінансових ресурсів;

4) розвиток експортної бази.
Таким чином, знайшла подальшого розвитку в ході

нашого дослідження методика розробки стратегії
спільних підприємств, у якій за основу взята класична
методика стратегічної поведінки. Структурна схема ме-
тодики розробки і реалізації стратегії розвитку СП пред-
ставлена на рис. 1.

Специфікою створення спільних підприємств є за-
безпечення їх ефективної діяльності та економічної без-
пеки в приймаючій країні. Для посилення економічної
безпеки держави з боку спільного підприємництва не-
обхідно виробити стратегію розвитку спільного бізне-
су з іноземними партнерами.

Внаслідок цього, на нашу думку, держава повинна
висунути наступні вимоги іноземним партнерам по СП:
розробку цілей та стратегії розвитку СП, які не супере-
читимуть, а сприятимуть Стратегії соціально-економіч-
ного розвитку нашої держави; дотримання законів Ук-
раїни; сприяння добросовісній конкуренції; повагу до
звичаїв і традицій української нації. Тому, на нашу дум-
ку, створення ефективної стратегії створення і розвит-
ку таких підприємств необхідно розробляти у контексті
із стратегіями: Стратегією соціально-економічного роз-
витку України, державною стратегією розвитку СП, ре-
гіональної стратегією розвитку СП. Для забезпечення
соціально-економічного розвитку України необхідно,
щоб всі три стратегії були похідними від неї, а також
між собою пов'язані — це державна, регіональна та
стратегія розвитку спільного підприємства. Стратегія
фірми полягає в тому, щоб через операційну функцію
надати продукти і послуги для задоволення потреб спо-
живачів.

Стратегія розвитку СП повинна базуватися на кор-
поративній та операційній стратегіях.

Корпоративна стратегія грунтується на місії компанії
та відображає, як саме фірма планує використовувати
свої ресурси і функції з метою забезпечення конкурен-
тної переваги [3, с. 125].

Операційна стратегія полягає в розробці загальної
політики і планів використання ресурсів фірми, націле-
них на максимально ефективну підтримку її довгостро-
кової конкурентної стратегії [3, с. 125].

Треба враховувати той факт, що операційна стра-
тегія у сукупності із корпоративною охоплює весь
спектр діяльності компанії і передбачає довгостроко-
вий процес, що повинен забезпечити фірмі мож-
ливість швидко реагувати на будь-які зміни в майбут-
ньому.

Слід підкреслити, що за допомогою створення
спільного підприємства підвищуються операційні пріо-
ритети, які компанія використовує для реалізації стра-
тегії. Виділяються такі типи основних операційних пріо-
ритетів:

1) витрати виробництва;
2) якість і надійність продукції;
3) термін виконання замовлення;
4) надійність постачань;
5) здатність фірми реагувати на зміну попиту;
6) гнучкість та швидкість [3, с. 136].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

На основі проведеного дослідження було визна-
чено мотиви та цілі створення спільних підприємств,
які, в свою чергу, повинні привести до ефективної
стратегії створення спільних підприємств. Розробка
стратегії створення і розвитку спільних підприємств
є специфічною. Тому врахування її специфіки необх-
ідно включати як з боку держави, так і збоку заснов-
ників.

Окрім цього, необхідно визначити проблеми та не-
доліки створення спільних підприємств. Дані питання
потребують подальшого дослідження.
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