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Анотація. У статті детально розглянуті, 
проаналізовані методи та моделі 
стратегічного планування діяльності 
будівельного підприємства на стадіях 
життєвого циклу. Визначена залежність 
цілей та стратегій підприємства від стадії 
життєвого циклу.

Аннотация. В статье подробно рассмо-
трены, проанализированы методы и модели 
стратегического планирования деятельности 
строительного предприятия на стадиях жиз-
ненного цикла. Выявлена зависимость целей и 
стратегий предприятия от стадии жизненно-
го цикла. 
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Постановка проблеми. Р������ ��������Р������ ��������
�� ф�р�ує �с�бл���й г�сп�д�рсь��й ��х���з�, 
стру�тур� упр��л���я, ��т�д� �п�р�т����г� й 
стр�т�г�ч��г� пл��у����я, з��р��� � �� р���� п�д�
пр�є�ст�. Т�ль�� т��рч�й ���л�т�ч��й п�дх�д, 
щ� ст���ть с��ї� з��д���я� узг�дж���я с�ст��� 
стр�т�г�ч��г� пл��у����я з� з������ з����ш�ь��
г� с�р�д���щ� й ��т����й �пл�� �� ф�р�у����я 
з����ш��х у���, зд�т�� з�б�зп�ч�т� �ф��т���� 
фу��ц���у����я �� ст�д�ях ж�ттє��г� ц��лу � 
р�з��т�� п�дпр�є�ст�. Г�л������ з��д���я�� 
стр�т�г�ч��г� пл��у����я є: ��б�р �с�����х ���
пря��� р�з��т�у ��р�б��цт��, р�зр�б�� стр��
т�г�ї п���д���� �� р���у, р�зр�б�� т���р��ї 
стр�т�г�ї п�дпр�є�ст�, �р�є�т�ц�я �� ������ц�ї. 
Для зб�р�ж���я ст�й��г� п�л�ж���я �� р���у 
буд���ль�� п�дпр�є�ст�� п������ ��л�д�т� з���
ч�� ��шт� � пр�г��зу����я ���’ю��тур� р���у, 
�пр���дж���я ��у�����т�х��ч��х д�сяг���ь, 
уд�с����лю��т� �рг���з�ц�ю ��р�б��цт�� й ���
т�д� упр��л���я. Т�ль�� т��� п�л�т��� з�б�зп��
ч�ть ��д�й�у ф����с��у б�зу п�дпр�є�ст��, д��
з��л�ть ��б�л�зу��т� з�с�б�, ���бх�д�� для т�г�, 
щ�б ��йтр�л�зу��т� ��жл��� р�з���, п��’яз��� 
з �рг���з�ц�й����, �������ч���� т� п�л�т�ч�
���� ��л�����я�� � сусп�льст�� й �� р���у, з��
б�зп�ч�т� ����ур��т�зд�т��сть п�дпр�є�ст��. 
Пл��у����я є �д��єю з �с�����х фу��ц�й упр���
л���я й у ж�д���у р�з� �� ��ж� бут� п�з� у���

г�ю �� пр��т����, �� ��у���ц��. З р�з��х �сп��т�� 
пл��у����я (�п�р�т����г�, п�т�ч��г�, п�рсп���
т����г�) б�льш�сть ф�х��ц�� ���с��у� у��г� з��
р�з пр�д�ляють п�рсп��т�����у, з�с�������у �� 
��д�лях стр�т�г�ї р�з��т�у п�дпр�є�ст�� � ����
л���х у����х з����ш�ь�г� с�р�д���щ�.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
З� �ст���� р��� �ч���, щ� з�й��ються пр�бл��
���� стр�т�г�ч��г� упр��л���я й р�зр�б��ю 
стр�т�г�ї п���д���� п�дпр�є�ст�� � з����ш�ь��у 
с�р�д���щ�, ст��р�л� ц�л�с�у с�ст��у �с�����х 
з���ь пр� стр�т�г�ч��й ����дж���т � пл��у����
�я. С�р�д ��х ��йб�льш суттє�� д�сл�дж���я у 
сф�р� стр�т�г�ч��г� пл��у����я �������� � р��
б�т�х у�р�ї�сь��х уч���х І.  Лу������, В.  П����
��р����, В. Б�б�ч�, В. Г�р�с��чу��, О. Пуш��ря, 
Д. Б�ж��, Д. Б�г���, А. Я���лє��, О. Тр�д�д� т� ��. 
В��� р�згляд�л� р�з��т�� стр�т�г�ч��г� пл��у�
����я з ур�ху����я� �с�бл���ст�й у�р�ї�сь��ї 
���������. Із з���рд����х ф�х��ц�� у т��р�ю й 
��т�д�л�г�ю стр�т�г�ч��г� пл��у����я ��г���й 
���с�� ���сл� І. А�с�фф, Дж. А��фф, Р. Бр��д��� А��фф, Р. Бр��д���А��фф, Р. Бр��д���
бург, Дж. Ст�й��р, Дж. Г�лбр�йт, У. К��г т� ��. Н�� Н��Н��
з��ж�юч� �� д�сяг����я з���рд����х � ��тч�з�я�
��х уч���х, б�г�т� т��р�т�ч��х т� пр��т�ч��х 
п�т��ь у ц�й г�луз� з���ь щ� �� ��р�ш���.

Метою статті є п�гл�бл���я �с�уюч�х т��р��
т�ч��х п�л�ж��ь щ�д� ��стру���т�р�ю стр�т��
г�ч��г� пл��у����я д�яль��ст� п�дпр�є�ст�� �� 
ст�д�ях ж�ттє��г� ц��лу.



89FINANCIAL SPACE     № 4 (12) 2013

THEORY AND PRACTICE OF ENTERPRISE MANAGEMENT

Ос������� з��д���я�� д�сл�дж���я є: д�сл��
д�т� сут��сть стр�т�г�ч��г� пл��у����я, пр�����
л�зу��т� �с�уюч� ��т�д� т� ��д�л� пл��у����я, 
��я��т� з�л�ж��сть ц�л�й � стр�т�г�й п�дпр�є��
ст�� � з�л�ж��ст� ��д ст�д�ї ж�ттє��г� ц��лу.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Стр�т�г�ч�� пл��у����я �з��ч�є п��
р�т��р���я б�з� д���х, �тр�����х у р�зульт�т� 
���л�зу з����ш�ь�г� � ��утр�ш�ь�г� с�р�д���щ�, 
� т���ж ��с�ї � ц�л�й �� стр�т�г�ч��й пл�� буд��
��ль��г� п�дпр�є�ст�� [1, с. 27].

Ц�л� п�дпр�є�ст�� з�л�ж�ть ��д ст�д�ї й�г� 
ж�ттє��г� ц��лу, т��у стр�т�г�ї �, з��р���, ��р�
��т��г��� стр�т�г�ї сл�д �б�р�т� з�л�ж�� ��д ��с�
ц�з��х�дж���я п�дпр�є�ст�� �� �р���й ЖЦП. Є � 
пр�т�л�ж�� з�л�ж��сть: з� д�п���г�ю ф�р�улю�
����я т� ��������я ��дп���д��х стр�т�г�й зд�й�
с�юють упр��л���я ж�ттє��� ц��л�� п�дпр�є��
ст�� [1, с. 127].

Н� р�с. 1 пр�дст��л��� ��жл��� ц�л� т� стр�т�� 1 пр�дст��л��� ��жл��� ц�л� т� стр�т��1 пр�дст��л��� ��жл��� ц�л� т� стр�т��
г�ї буд���ль��г� п�дпр�є�ст�� з�л�ж�� ��д ст�д�ї 
ж�ттє��г� ц��лу. Стр�т�г�й у п�дпр�є�ст�� ��ж� 
бут� б�зл�ч, �л� ус� ���� б�зуються �� �с�����х 
��жл���х шлях�х р�з��т�у. 

У [2] пр�п��уються ��жл��� з�г�ль�� стр�т��
г�ї т� ��дп���д��й ї� ��б�р стр�т�г�й з�л�ж�� ��д 
ст�д�ї ж�ттє��г� ц��лу п�дпр�є�ст�� т� ст�д�ї 

ж�ттє��г� ц��лу й�г� т���ру. Для �д��пр�ду��
т��г� п�дпр�є�ст�� сл�д �б�р�т� єд��у з�г�ль�у 
стр�т�г�ю, я�� буд� ��з��ч�т� ��пря� �р���ї й�г� 
ж�ттє��г� ц��лу р�з��т�у. Для п�дпр�є�ст�, д��
яль��сть я��х д���рс�ф�������, �б�р�ють ряд 
з�г�ль��х стр�т�г�й, � ���т�р з�г�ль����рп�р��
т����ї стр�т�г�ї буд� пр�й��т� п�л�ж���я п�р��
��ж��ї су�уп��ст� п����х ��пря��� з�г�ль��х 
стр�т�г�й ��р���х т���р�� (��пря��� д�яль��ст�, 
стр�т�г�ч��х з�� г�сп�д�рю����я). З�л�ж�� ��д 
т�г�, я�у стр�т�г�ю з�ст�с��ує п�дпр�є�ст��, 
���� �б�р�є ��дп���д�� з�с�б� ��р��т��гу. 

І�стру���т�� стр�т�г�ч��г� пл��у����я �� 
п�дпр�є�ст�� є ��д�ль [3, с. 70].

У ��тч�з�я��й �������ч��й л�т�р�тур� п�д ���
д�ллю пр�й�ят� р�зу��т� п���� ф�р��л�з����� � 
т�р����х ������������т���т�ч��х ��т�д�� ��д��
бр�ж���я �������ч��х пр�ц�с�� � я��щ. У р���
����й ж� �������ц� ��л���г� п�ш�р���я ��бул� 
п��яття ��д�л� я� ��стру���ту ��р�бл���я стр��
т�г�й, �� �б��’яз���� ф�р��л�з�����ї у ��гляд� 
��т���т�ч��х ��д��с��, �д��� т���ї, щ� ��д�бр��
ж�є д�����ч��сть пр�ц�с�� у з����ш�ь��у � ��у�
тр�ш�ь��у с�р�д���щ�. В ць��у �сп��т� ��т�д� � 
��д�л� я�ляють с�б�ю � п����й ��р� с������� 
[3, с. 70, 4, с. 145].

 
Стадії життєвого 

циклу: 

Створення 

Ріст 

Зрілість 

Занепад 

Цілі та стратегії підприємства: 

Виживання, формування передумов 
подальшого розвитку підприємства, обрання 
перспективних напрямів діяльності, 
забезпечення беззбитковості діяльності та 
мінімального прибутку 

Прискорене зростання обсягів продажу та 
прибутку, самофінансування, диверсифікація 
діяльності, формування іміджу 

Збалансоване зростання, диверсифікація 
діяльності, формування портфелю 
капіталовкладень. Збереження позицій, 
забезпечення середньої норми доходу; 
розвиток напрямів діяльності, що 
переслідують позаекономічні цілі 

Ліквідація або пошук додаткових імпульсів у 
діяльності підприємства шляхом реорганізації 
чи переорієнтації 

Рис. 1. Залежність цілей та стратегій будівельного підприємства від стадії його життєвого циклу
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П�р�йд��� д� д�т�ль��г� р�згляду д�я��х ���
д�л�й стр�т�г�ч��г� пл��у����я т� р�згля���� 
п�рш�й з ��т�д�� – ��т�д р�зр��у.

Суть ��т�ду п�ляг�є � т��у, щ� сп�ч�т�у р���
гують п� стр���х стр�т�г�ч�� ц�л� п�дпр�є�ст��, 
п� ц�х ж� стр���х пр�ст��ляють р��ль�� ��жл��
��ст� п�дпр�є�ст��. П�т��, ��з��ч�ють р�зр��� 

��ж ц�ля�� � ��жл���стя�� п�дпр�є�ст�� п� 
��ж���у стр��у (п�р��ду) т� р�зр�бляють п���� 
з�х�д� (пр�гр��� � т��т�ч�� д�ї) щ�д� з�п�����
��я р�зр���� �� ��ж�у д�ту [5, с. 56].

М�д�ль р�зр���� ��ж�� з�бр�з�т� т���� ч��
��� (р�с. 2.).

 

Показники стратегічного 
плану (цілі) 

Можливості 
підприємства 

розрив 

На цей через 5 років через 10 років через 15 років 
 час 

Стратегічні 
показники 

роки 

Рис. 2. Графічна модель методу розриву

М�т�д р�зр��у ш�р��� з�ст�с��ують у з�ру�
б�ж��й пр��т�ц�. Т�� й�г� р�зу��ють я� �рг����
з�ц�й�� п�д�л���я р�зр��у ��ж б�ж���ю � пр��
г��з�����ю д�йс��стю. Й�г� з усп�х�� ��ж�� 
з�ст�с��у��т� � �� ��тч�з�я��х п�дпр�є�ст��х.

Н�ступ��ю ��д�ллю стр�т�г�ч��г� пл��у�
����я є �р��� д�с��ду (���л�з д������� ��тр�т). 
Кр��у д�с��ду (р�с. 3) з�пр�п��у��� у 1926 р�ц� 
���р� ���сь��й ��йсь����служб���ць. Д�сл�джу�
юч� д������у ��тр�т � �бсяг�� ��р�б��цт��, ��� 
п���т�� т��у ��р�ляц�й�у з�л�ж��сть: ��тр�т� �� 
��р�б��цт�� �д���ц� пр�ду�ц�ї (с�б���рт�сть) 
з��жуються �� 20 % ��ж��г� р�зу, ��л� �бсяг ���
р�б��цт�� п�д��юється [6, с. 95].

Кр��� д�с��ду д����струє з�л�ж��сть ��ж 
�бсяг��� ��р�б��цт�� � ��тр�т��� �� �ь�г� � 
з�с��дчує, щ� ��тр�т� �� ��р�б��цт�� �д����
ц� пр�ду�ц�ї (с�б���рт�сть) з��жуються �� 20 % 
��ж��г� р�зу, ��л� �бсяг ��р�б��цт�� п�д���
юється [6, с. 95]. 

З��ж���я ��тр�т пр� зб�льш���� �бсяг�� ���
р�б��цт�� зу���лює д�я т���х ч�������:

1) пр�я�ляється �ф��т �������ї �� ��сшт�б�х;
2) з’я�ляються п�р���г� у т�х��л�г�ї (пр� р�з�

ш�р���� ��р�б��цт��);
3) з’я�ляються ��жл���ст� для �р�щ�ї �рг����

з�ц�ї ��р�б��цт��.

 
витрати 
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Рис. 3. Крива досвіду

В�дп���д�� д� �р���ї д�с��ду, �с������ з��
�д���я� стр�т�г�ї буд���ль��г� п�дпр�є�ст�� 
��є ст�т� п�ст�й�� р�зш�р���я �л�с��ї д�л� 
р���у. Ц� �з��ч�є ��дп���д�� зр�ст���я �бсяг�� 
��р�б��цт�� �, зг�д�� з т�єю ж �р���ю, з��ж���
�я с�б���рт�ст� пр�ду�ц�ї, � �тж� зр�ст���я пр��
бут���. З друг�г� б��у, з��ж���я с�б���рт�ст� 
д�є ��жл���сть з��жу��т� р��л�з�ц�й�у ц��у �, 
�тр����ш� т���� ч���� ц����у п�р���гу, д�ль�
ш� р�зш�рят� д�лю р���у.

Н�д�л�� ��д�л� п�ляг�є � т��у, щ� пр� її з��
ст�су����� сл�д �р�х��у��т� л�ш� �д�у �з ��у�
тр�ш��х ��жл���ст�й. Пр� ць��у �� б�руть д� 
у��г� ст�� з����ш�ь�г� с�р�д���щ�. Ц� �з��ч�є, 
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щ� �р��у д�с��ду пр� стр�т�г�ч���у пл��у����� 
усп�ш�� ��ж�� з�ст�с��у��т� л�ш� � ���пл��с� 
з ��ш��� ��д�ля��.

З��р���� у��гу �� ��д�ль ж�ттє��г� ц��лу т��
��ру �� р���у (���л�з д������� р���у) [7, с. 112].

Ця ��д�ль (р�с. 4) т�ж �р�х��ує л�ш� �д�� 
ч����� д�яль��ст� п�дпр�є�ст�� – уж� з����ш�
��й – д������у р���у. В �с���у ���л�зу р���у 
п��л�д��� ��д��у ��д�ль ж�ттє��г� ц��лу т��
��ру (ЖЦТ), я�� є ���л�г�єю ж�ттє��г� ц��лу 
б��л�г�ч��ї �ст�т�. Т�бт� ж�ттє��й ц��л т���ру 
�� р���у ��є п�д�л �� ��ль�� ф�з, ��ж��й з я��х 
��дп���д�є п����й р����ь збуту, пр�бут�у т� ���
ш�х ��р��т��г���х п���з�����. У ��ж��й ф�з� є 
с��ї сп�ц�ф�ч�� пр�бл��� � �с��є��� р���у, я�� 
з усп�х�� ��ж�� р�з�’яз�т�, з�ст�с��уюч� ��дп��
��д�� стр�т�г�ї.

Отж�, ��т� ��д�л� ж�ттє��г� ц��лу т���ру �� 
р���у – ��з��ч�т� стр�т�г�ю для ��ж��ї ф�з� �с�
�у����я т���ру �� �ь��у.

 збут 
прибуток 

час 

збут 
 

прибуток 
 

Вихід на 
ринок 

Розвиток Зрілість Насичення і спад 

Рис. 4. Модель життєвого циклу товару 
на ринку

З�л�ж�� ��д т�пу т���ру ��жл��� ��йр�з�����
��т��ш� ���ф�гур�ц�ї їх ж�ттє��х ц��л�� �� р���
�у.

К��ц�пц�я ЖЦТ п�р����ує, щ� для усп�ш��ї 
� ст�б�ль��ї д�яль��ст� п�дпр�є�ст�у сл�д ��т� 
��ль�� т���р��, я�� б п�р�бу��л� у р�з��х ф�з�х 
ж�ттє��г� ц��лу. І, пр�г��зуюч� ф�з�, п�дб�р��
т� ��дп���д�� стр�т�г�ї.

М�д�л� �р���ї д�с��ду � ЖЦТ є ��йпр�ст��
ш��� ��т�д��� стр�т�г�ч��г� пр�г��зу����я, 
�с��ль�� д�з��ляють буду��т� стр�т�г�ю �� �р��
ху����� д�ї л�ш� �д��г� �з ч������� д�яль��ст� 
буд���ль��г� п�дпр�є�ст��.

Ч�т��рт�ю є ��д�ль „пр�ду�т�р����». З�пр��
п��у��� �з��ч��у ��д�ль А. Ст�й��р у 1975 р�ц�. 
Ц� п� сут� ��тр�ця, я�� д�п���г�є ��з��ч�т� 
ступ��ь р�з��у ч� ��дп���д�� й����р��сть усп�ху 
з� п����х п�єд���ь д�ї уж� д��х ф��т�р�� – р���
�у � пр�ду�ту. Пр�ч��у �р�х��ують ст�� р����� 
� т���р��, я�� пр� ць��у д�лять �� �с�уюч�, ����, 
�л� п��’яз��� з �с�уюч���, � з��с�� ���� [8, с. 219].

М�д�ль ����р�ст��ують пр� ��б�р� п�����
г� ��ду б�з��су з�л�ж�� ��д р���я р�з��у, я��й 
��ж� с�б� д�з��л�т� буд���ль�� п�дпр�є�ст��. 
М�ж� т���ж з�ст�с��у��т�сь пр� ф�р�у����� 
п�ртф�ля б�з��с��, �с�бл��� пр� р�зп�д�л� ����с�
т�ц�й ��ж стр�т�г�ч���� г�лузя�� б�з��су. 

Дуж� ц�����ю є ��д�ль АДЛ/ЛС. М�д�ль АДЛ/
ЛС бул� р�зр�бл��� ��д���ю � г�луз� упр��л���
�я ���с�лт��г���ю ���п���єю Артур Д. Л�ттл. 
Ос����� т��р�т�ч�� п�л�ж���я ��д�л� п�ляг�є � 
т��у, щ� ��р��� �зят�й ��д б�з��су будь�я��г� 
п�дпр�є�ст�� ��ж� п�р�бу��т� �� �д��й з� ст�д�й 
ж�ттє��г� ц��лу, �, �тж�, й�г� п�тр�б�� ���л�зу�
��т� у ��дп���д��ст� с��� з ц�єю ст�д�єю [9, с. 38].

Ос��ль�� ���л�з з� д�п���г�ю ц�єї ��тр�ц� 
пр���дять з� д���� п���з������: ст�д�я ж�т�
тє��г� ц��лу пр�ду�ту � ��д��с�� ст�����щ� �� 
р���у, т�, �р�� п�сл�д����х з��� ст�д�й ж�ттє���
г� ц��лу г�луз�, ��ж� з���ю��т�ся � ����ур��т�� 
ст�����щ� �д��х ��д�� б�з��су щ�д� ��ш�х. В�д 
б�з��су ��ж� з�й��т� �д�у з п’ят� ����ур��т��х 
п�з�ц�й: д����уючу, с�ль�у спр�ятл��у, ��ц�у 
�б� сл�б�у.

К�ж�� ��д б�з��су ���л�зують ��р��� для 
т�г�, щ�б ��з��ч�т� ст�д�ю р�з��т�у ��дп���д��ї 
г�луз� т� й�г� ����ур��т�� ст�����щ� �с�р�д��� 
��ї.

П�єд����я д��х п�р���тр�� – ч�т�рь�х ст��
д�й ж�ттє��г� ц��лу ��р�б��цт�� � п’ят� ����у�
р��т��х п�з�ц�й – ст����лять т�� з���у ��тр�цю 
АДЛ/ЛС , я�� с�л�д�ється з 20 �с�р�д��� [9, с. 64].

П�л�ж���я ����р�т��г� ��ду б�з��су ���зу�
ють �� ��тр�ц� п�ряд з ��ш��� ��д��� б�з��су 
п�дпр�є�ст��. З�л�ж�� ��д п�л�ж���я ��ду б�з�
��су �� ��тр�ц� пр�п��ують р�т�ль�� пр�ду���
��й ��б�р стр�т�г�ч��х р�ш��ь.

Пр�ц�с стр�т�г�ч��г� пл��у����я �����ують 
у тр� �т�п�. Н� п�рш��у �т�п�, я��й ��з���єть�
ся «пр�ст�й ��б�р», стр�т�г�ю для ��ду б�з��су 
��з��ч�ють ���люч�� ��дп���д�� д� й�г� п�з��
ц�ї �� ��тр�ц� АДЛ/ЛС. Ет�п «пр�ст�г� ��б�ру» 
�х�плює ��ль�� �с�р�д���. Н� друг��у �т�п� � 
��ж�х ��ж��г� «пр�ст�г� ��б�ру» с��� т�ч���
�� п�з�ц�я ��ду б�з��су п�д��зує х�р��т�р «сп��
ц�ф�ч��г� ��б�ру». Од��� «сп�ц�ф�ч��й ��б�р» 
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т���ж є с��р�ш� з�г�ль��� стр�т�г�ч��� ��р���
��цт���. Н� тр�ть��у �т�п� пр�п�з�ц�я, я�� �ж� 
с��� п� с�б� ст�л� у����ль��� ���с��� АДЛ/ЛС 

у р�з��т�� ��т�д��� стр�т�г�ч��г� пл��у����я, 
зд�йс�юється ��б�р ут�ч����ї стр�т�г�ї. АДЛ/ЛС 
пр�п��ує 24 т���х стр�т�г�ї.
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Рис. 5. Матриця АДЛ/ЛС : 1 – природний розвиток; 2 – виборчий розвиток;
3 – життєздатний розвиток; 4 – вихід

П�дх�д АДЛ ЛС пр�пус��є, щ� б�льш�сть г�лу�
з�й п�тр�пляє п�д сх��у ж�ттє��г� ц��лу � уст��
���л����у п�ряд�у, х�ч� ф�р�� ц��лу ��ж� р�з�
��т�ся ��д г�луз� д� г�луз�. Зг�д�� з ���ц�пц�єю 
АДЛ/ЛС, зр�л� г�луз� ��люч�ють у с�б� ����л��у 
��ль��сть с���ц��тр�����х ����ур��т��, т�д� я� 
г�луз� �� ст�д�ї з�р�дж���я фр�г���т�р�� � ��ють 
��л��у ��ль��сть ����ур��т��. Я�щ� ������т� �с� 
���бх�д�� ���л�т�ч�� ст�д�ї, т� ��г�д�, я�у �тр��
��є ���л�т��, �ч���д�� [9, с. 82]:

1. Г�р�� ��з��ч���я фу��ц�ї, р���у, п�л�ж���
�я т� ��л�ду ��ж��г� ��ду б�з��су � ��рп�р�т���
��й б�з��с�п�ртф�ль.

2. П���� ��рт��� б�з��с�п�ртф�ля, � я��й �� 
��пущ��� з ��ду ж�д�у з ����р�т��х стр�т�г�й, 
��р�бл���х для ��ж��г� ��ду б�з��су.

Ос��ль�� ��д�ль АДЛ/ЛС ����р�ст��ує п�д�
х�д, з�с������й �� ���ц�пц�ї ж�ттє��г� ц��лу 
г�луз� ��д п�ч�т�у � д� ���ця, т� її ��ж�� у����р�
с�ль�� з�ст�с��у��т� д� р�з��х т�п�� б�з��су. 
Од��� я�щ� з� р�зульт�т��� ���л�зу ��д б�з��су 
п���щ�ють �� п���у ст�д�ю ж�ттє��г� ц��лу, т� 
р������д�ц�ї будуть пр�д�т�� с��� для ц�єї ����
�р�т��ї ст�д�ї.

Од��� пр� т��у, щ� п�р���г� ���ч��ст� � п��
���т� �п�су п�л�ж���я п�дпр�є�ст�� � ����
�р�т��й СЗГ, � т���ж п�рсп��т�� р�з��т�у СЗГ, 

у п�р���я��� з п�п�р�д���� ��д�ля�� �ч���д��, 
��тр�ця АДЛ/ЛС �п�р�ється � ту ж пр�бл��у – 
��ж� з�ст�су����я. Вд�с����л���я йд� п� л���ї 
���ч��ст� спр�й�яття, д�п������я ��б�ру р����
���д�����х стр�т�г�й (р�зш�р���я ��жл���ст� 
стр�т�г�ч��г� ��б�ру), �л� �ц���� р������х п��
з�ц�й тут т���ж �п�р�ється � р����ь ����з��ч��
��ст�, � т���ж у людсь��й ф��т�р, я��х пр� т����
�у п�дх�д� �� у����ут�.

Я� п���з���� ��д��с��ї п�з�ц�ї ��жуть бут� 
з�ст�с����� т� ж р��т�б�ль��сть �б� ч�ст�� �� 
р���у. І�ф�р��ц�я пр� ст�д�ї ж�ттє��г� ц��лу 
��пл���є з б�зп�с�р�д�ь�ї сп�ц�ф��� р�з��т�у 
г�луз� [10, с.114].

Висновки. Стр�т�г�ч�� пл��у����я я�ляє с��
б�ю ��б�р д�й � р�ш��ь ��р����цт�� п�дпр�є�ст��, 
я�� ��дуть д� р�зр�б�� сп�ц�ф�ч��х стр�т�г�й, 
пр�з��ч���х для т�г�, щ�б д�п���гт� п�дпр��
є�ст�у п�дт��рд�т� с��ю ��с�ю й д�сягт� с��їх 
ц�л�й �� ��ж��й ст�д�ї ж�ттє��г� ц��лу. З �гля�
ду �� б�г�т�пл�����й х�р��т�р д�яль��ст� ��ж�� 
п�дпр�є�ст�� ��є ф�р�у��т� �л�с�у стр�т�г�ю 
�б� ��б�р стр�т�г�й. Стр�т�г�ч�� пл��у����я т��
��р��х �с�рт����т�� п������ бут� � ц��тр� у���
г� ��р����цт�� суч�с��� п�дпр�є�ст���. Пр� 
ць��у ���бх�д�� ����р�ст�т� т��� ����т�� п�дх��
д� й т�х��л�г�ї я� �р�є�т�ц�я �� б�з��с�пр�ц�с�, 
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л�г�ст�ч��й п�дх�д д� упр��л���я ��т�р��ль���� 
п�т�����, р�з��т�� ��ф�р��ц�й��г� з�б�зп�ч���
�я пр�й�яття р�ш��ь. Пр�ц�с стр�т�г�ч��г� пл��
�у����я є ��стру���т��, щ� д�п���г�є п�д���
щ�т� ��д�й��сть упр��л��сь��х р�ш��ь у с�ст��� 
стр�т�г�ч��г� ����дж���ту. Й�г� г�л���� х�р���
т�р�� р�с� – �бґру�ту����я �������д��ь � з��� у 
д�яль��ст� п�дпр�є�ст��.

Стр�т�г�ч��й ���л�з, щ� ст��рює �с���у стр��
т�г�ч��г� пл��у����я, д�ц�ль��ш� п�ч���т� з ���
�ч���я ��жл���ст�й ��утр�ш�ь�г� с�р�д���щ� 
п�дпр�є�ст��, � п�т�� – й�г� �т�ч���я. У ць��у 
��п�д�у р�з�� с��р�чується �бсяг ��ф�р��ц�ї, ���
�бх�д��ї для пр�й�яття р�ш��ь. У суч�с��х у���
��х г�сп�д�рю����я стр�т�г�ю ��рт� р�згляд�т� 
�� я� д�л��у ��ту �б� ����р�т��й ��пря� д�ї, � 
я� сф�ру пр��р�т�т��г� р�з��т�у п�дпр�є�ст�� 
шлях�� �пт���з�ц�ї р�сурс�� �пл��у, я� ��т�д 

��т���з�ц�ї д�й. Н�д�й��сть стр�т�г�ч��г� пл��у�
����я д�яль��ст� п�дпр�є�ст�� з�л�ж�ть ��д с���
єч�с��г� �пр���дж���я б�зп�р�р���ї ��ф�р���
ц�й��ї п�дтр���� ж�ттє��г� ц��лу ��р�б��. Для 
узг�дж���я �с�єї су�уп��ст� з�х�д��, п��’яз���х з 
��г�т��л���я� пр�ду�ц�ї �� п�дпр�є�ст��, ���б�
х�д�� з�б�зп�чу��т� ��т�гр�ц�ю д���х з� �л�����
т��� ж�ттє��г� ц��лу ��р�бу, з� стру�тур���� 
п�др�зд�л��� з ур�ху����я� їх �єр�рх�ї, п�ч���ю�
ч� ��д груп� п�дпр�є�ст�, щ� ст����лять ��рп��
р�ц�ю, д� ��р��� �зят�х ц��тр�� ��дп���д�ль��с�
т� з� ��д��� пр�ду�ц�ї, щ� ��пус��ється, з��р��� 
з� ��ж��ю с�р�єю �б� з� ��д���ду�л�з������� 
б�з��с�пр�ц�с���, з� ��д��� ��тр�т р�сурс�� (ф��
���с���х, ��т�р��ль��х т�щ�) �� т�й ч� ��ш�й 
��д д�яль��ст� �б� ж �� ��г�т��л���я ��р�бу, 
��������я з����л���я.
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