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вони мають стати базисом інтеграції вітчизняної промисловості в систему міжнародного поділу праці. Їм також відводиться
ключова роль у забезпеченні технологічної модернізації базових галузей промисловості.
5. Галузі сучасних технологій (насамперед, електроніка, радіотехніка, приладобудування), що майже припинили своє існу1
вання в Україні, мають створюватися майже з нуля із залученням ресурсів компаній1світових лідерів високих технологій, ство1
ренням преференційних умов для інноваційного розвитку.
6. Паливно1енергетичний комплекс за нинішніх умов має стати предметом особливої уваги державної промислової політики.
Відновлення державного впливу в галузях паливно1енергетичного комплексу, приміром, в нафтопереробці, та посилення при1
сутності держави в електроенергетиці, газовидобуванні, вугільній галузі є стратегічним напрямом регуляторного впливу держа1
ви на економіку.
7. Метою державної політики має стати безперебійність енергозабезпечення економіки та коригування енергетичного ба1
лансу країни на користь енергоносіїв власного видобутку (вугілля, метану, біопалива).
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APPROACHES TO THE DEFINITION STRATEGY
В статті розглядається еволюція поняття "стратегія підприємства" з точки зору десяти шкіл, уза
гальнено, виділено позитивні та негативні сторони кожної з них та подане власне визначення.
This article is about the evolution of the "enterprise strategy" concept from ten schools point of view, in
general, the positive and negative aspects of each of them are highlighted and the own definition is
presented.
Ключові слова: стратегія, підприємство, школи стратегій, розвиток підприємництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У процесі розвитку ринкової економіки в Україні перед вітчизняними підприємствами постає проблема вибору пріоритетних на1
прямків діяльності та найефективніших шляхів досягнення кінцевих цілей підприємства. Підприємства, які змогли вирішити завдання
виживання у конкурентному середовищі, одержали можливість та одночасно постали перед потребою формування стратегії подальшого
розвитку.
________________________________________
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА
ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Поняття "стратегічний розвиток" виник на початку 601х рр. ХХ ст. Його основоположниками були А.Д. Чандлер, К.Р. Енд1
рюс, І. Ансофф та ін. Подальший розвиток ідеї стратегічного менеджменту спостерігаємо у працях М. Портера, А.А. Томпсона, Г. Мінцберга,
М. Гулд і Е. Кемпбелл та ін. авторів.
Незважаючи на потужний науковий доробок авторів у галузі стратегічного розвитку підприємства та наявність різнобіч1
них тлумачень, щодо поняття "стратегія", залишається неконкретизованим поняття "стратегія розвитку підприємства". Тому
вважаємо необхідним переосмислення наявних напрацювань та здійснення розробок чіткого визначення зазначеного понят1
тя.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є: дослідження еволюції тлумачення поняття "стратегія" у науковій літературі, систематизація наявних знань та визна1
чення змісту поняття "стратегія розвитку підприємства".
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Слово "стратегія" походить від давньогрецького ıĲȡĮĲȘȖȓĮ — "мистецтво воювати" являє собою загальний план не деталізованих дії
на довгостроковий період.
У сфері економіки, цей термін вперше був використаний А. Чендлером — молодшим у 1962 році, розглядав "стратегію" в
аспекті визначення основних довгострокових цілей підприємства, адаптації курсів дій та розміщення ресурсів, необхідних для до1
сягнення цілей [1, c.18]. У 1965 році термін стратегія в контексті розвитку підприємства був детально вивчений американським
економістом, який народився в Росії І. Ансоффом. У книзі "Корпоративна стратегія" (1965) він описав процес стратегічної поведі1
нки підприємства. В термін "стратегія" вкладав набір правил для прийняття рішень, якими підприємство керується в своїй діяль1
ності [2, c. 68].
В 601ті роках у цій сфері науки та практики почали формуватися дві школи: школа дизайну та школа планування, та пізніше у 801
ті роки набуває розвитку школа позиціонування. Представники цих шкіл розглядали теоретичні засади формування стратегії. (табл.
1).
За суттю термін "стратегія" в кожній з цих шкіл трактували по різному, так школа дизайну розглядали стратегію, як кінцеву мету
діяльності підприємства, на основі проектування, моделювання. Школа планування під стратегією розуміла процес, і розглядала його як
систематичний процес формального планування, та школа позиціонування розглядала стратегію як окрему позицію підприємства на рин1
ку.
На наш погляд "стратегія" — це план дов1
Таблиця 1. Еволюція поняття стратегії підприємства
гострокових дій, які направлені на досягнен1
ня стратегічних цілей підприємства, що діє в
умовах невизначеності, обмеженості ресурсів
та формується під впливом середовища в яко1
му функціонує.
Подальшого розвитку теорія стратегій
підприємства у школах, які намагалися поясни1
ти принципи формування стратегії і розгляда1
ла стратегічний процес в часі (табл. 2).
Прихильники школи підприємництва роз1
глядали формування стратегії, як процес осяг1
нення принципів та ідей людським розумом.
Реалізація стратегії відбувається шляхом "ве1
дення", тобто керівник усвідомлює і керує
стратегією.
Звідси, виникла когнітивна школа, яка
спиралася на логіку і пізнання. Стратегія в їх
розумінні повинна наскрізь пройти людське
пізнання і усвідомлення з середини стратега.
Решта чотири школи намагаються пояс1
нити принципи побудови стратегії, використо1
вуючи при цьому інші фактори.
Так, представники школи навчання
стверджують, що стратегія повинна будува1
тися крок за кроком по мірі "вивчення" та
розвитку організації. Школа влади розгля1
дає формування стратегію як процес пере1
говорів між групами чи то всередині органі1
зації чи ззовні.
На думку школи культури, формування
стратегія є колективним процесом. Школа зов1
нішнього середовища, стверджує що побудо1
ва стратегії це процес який ініціюється під
впливом зовнішніх факторів.
І нарешті, остання школа — конфігурацій,
спирається у виборі стратегії на життєвий цикл
організації.
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Таблиця 2. Підходи до формування стратегій підприємництва
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, в процесі історичного розвитку поняттю "стратегія підприємства" приділяли увагу різні школи економічної теорії, які висвітлювали три точки зору сутності поняття: стратегія — це 1) кінцева мета, 2) процес та 3) позиція на ринку. Інші розглядали питання формування стратегії через усвідомлення, пізнання, обговорення, впливу зовнішніх факторів та життєвого циклу організації.
Питанням визначення поняття "стратегія" в економіці займаються вчені із середини ХХ ст., проте, на нашу думку, вони є не повними
і охоплюють не всі сторони проблеми, тому доцільно визначити "стратегію", як план довгострокових дій, які направлені на досягнення
стратегічних цілей підприємства, що діє в умовах невизначеності, обмеженості ресурсів та формується під впливом зовнішнього середовища, процесів всередині організації та залежить від стану його життєвого циклу.
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THE INFLUENCE OF THE INVESTMENT STRATEGY ON THE LEVEL OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE
ENTERPRISES OF AGRICULTURE AND THE COAL INDUSTRY IN THE LUGANSK REGION
Проаналізовано стан економічної активності та показники економічної ефективності інвестицій різних за
рівнем економічної сільськогосподарських та вугільних підприємств у Луганській області. Досліджено напря#
ми інвестиційних стратегій за рівнем економічної активності підприємств.
The state of economic activity and indexes of economic efficiency of investments different is analysed after the
level of economic agricultural and coal enterprises in the Luhansk area. Investigational directions of investment
strategies after the level of economic activity of enterprises.
Ключові слова: інвестиційна стратегія підприємства, економічна активність, рівень економічної активності.
Key words: investment strategy of enterprise, economic activity, level of economic activity.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Розвиток національної економіки безпосередньо пов'язаний з циклічністю відтворювальних процесів, що зумовлені організацією
та розвитком інвестиційної діяльності в країні. Чутливість підприємств до змін інвестиційних процесів підвищують недоліки у стратегічному плануванні їхньої діяльності та наявність проблем управління власним капіталом. Для стимулювання адаптації підприємств до
ринкових умов необхідно забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційних стратегій підприємств на окремих етапах його розвитку.
Забезпечення успішної реалізації інвестиційних стратегій можливе тільки за умови економічно активної діяльності підприємства,
яке має необхідні ресурси для інвестування. Однак більша кількість підприємств не відповідає критеріям економічної активності, що
зумовлює актуальність дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА
ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблеми інвестування та стратегії розвитку підприємств розглядаються в наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних
вчених.
Значний внесок у розробку цього напрямку досліджень внесли вітчизняні науковці: О. Амоша, В. Андрійчук, А. Вагонова, В.
Власов, Т. Калінеску, Б. Кліяненко, М. Коденська, П. Саблук, В. Саллі, М. Чумаченко, М. Якубовський та ін. Однак питання розробки оптимальної інвестиційної стратегії в умовах змінливого рівня економічної активності підприємств потребують подальшого аналізу та удосконалення.
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