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У статті представлені та узагальнені теоретико"
методологічні визначення стратегії будівельних
підприємств.Наведена сутнісна характеристика
стратегії як економічної категорії та її визначальні
особливості. Описаний процес розроблення стра"
тегії будівельного підприємства із зазначенням
визначальних стадій. Узагальнені методологічні
підходи та аспекти класифікації стратегії бу"
дівельних підприємств на основі їх функціональ"
ного призначення та взаємозв'язку.
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Актуальність. У сучасних умовах функціону"
вання діяльність будівельних підприємств повин"
на бути заснована на обґрунтованому виборі нап"
рямків їх подальшого розвитку з метою врахуван"
ня та прогнозування майбутніх змін динамічного
внутрішнього та зовнішнього середовища. Розроб"
лення стратегій будівельних підприємств є одним
з найважливіших умов їх функціонування та ефек"
тивного розвитку в довгостроковій перспективі.
Аналіз досліджень та публікацій. Науково"ме"
тодологічні підходи до класифікації стратегій
представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних
вчених Д.Аакера, І. Ансоффа,Дж. Барні, К.Боуме"
на, В.Верби, Т. Головко, Р. Гранта, Б.Карлоффа, Ж."
Ж. Ламбена, Г. Мінцберга, А. Наливайка, К. Омае,
М. Портера,Дж.Стоунхаус, А.Дж. Стрікленд, Д.
Тіса, А.А.Томпсона,Д.Хассі, А.Чандлера, Д. Шен"
дель, З. Шершньової, К.Ендрюсата ін.
Метою статті є визначення методологічних
підходів та обґрунтування практичних рекомен"
дацій щодо класифікації стратегій будівельних
підприємств.
Виклад основного матеріалу. На практиці та у
наукових джерелах описані різні види стратегій,
тому для орієнтації серед безлічі стратегій постає
необхідність до систематизації різних підходів до
класифікації стратегій, що дозволяють упорядку"
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вати їх в цілісну систему з метою їх подальшого
використання в процесі розроблення стратегічно"
го набору.
Багатоаспектність, багатовимірність та комп"
лексність стратегії як економічної категорії пояс"
нює наявність сукупності різноманітних підходів
до її визначення у вітчизняній та зарубіжній нау"
ковій літературі. Теоретична основа стратегії
будівельних підприємств не визначена однознач"
но: це система цілей, набір правил, план, напря"
мок. У той же час існуючі визначення погоджу"
ються в тому, що стратегія має довгостроковий і
цілеспрямований характер. Основними характе"
ристиками стратегії як економічної категорії є:
цілеспрямованість, системний підхід, довгостро"
кова перспектива, плановість.
Стратегію будівельного підприємства пропо"
нується розглядати як комплексний інструмент
стратегічного управління, сукупність стратегічних
управлінських рішень, які визначені у комп"
лексній програмі дій, яка визначає пріоритети та
стратегічні напрямки діяльності будівельного
підприємства і спрямована на досягнення визначе"
них довгострокових цілей за умови оптимального
використання внутрішнього потенціалу та адап"
тації до зовнішнього середовища. За своєю
сутністю стратегія будівельного підприємства є
довгостроковим плановим документом, в якому
наводиться також деталізація заходів щодо її до"
сягнення.
Процес розроблення стратегії будівельного
підприємства передбачає вибір та обґрунтування
такого плану дій на ринку, який дозволить після
здійснення діагностики внутрішнього та зовніш"
нього середовища будівельного підприємства,
сформулювати чіткі практичні ефективні реко"
мендації щодо вибору тих чи інших альтернатив і
розробити детальні заходи щодо забезпечення пе"
реважно інтенсивного розвитку будівельного
підприємства. Формулювання стратегії будівель"
ного підприємства — це процес, який характери"
зується визначенням стратегічних цілей розвитку
будівельного підприємства, аналізом альтернатив"
них методів та засобів їх досягнення, створенням
портфеля альтернативних стратегій, вибором оп"
тимальної стратегії, розроблення деталізованих
заходів з її реалізації, постійним моніторингом та
коригуванням. Складність розроблення стратегії
будівельного підприємства пов'язана з не"
обхідністю врахування сукупності динамічних,
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нечітких, не завжди формалізованих цілей, враху"
вання впливу мінливого внутрішнього та зовніш"
нього середовища.
Комплексність і складність сутнісної характе"
ристики стратегії будівельного підприємства по"
яснює наявність різноманітності підходів до її кла"
сифікації. В процесі обґрунтування стратегічних
напрямків функціонування будівельного підпри"
ємства можуть розроблятись різноманітні типи
стратегій, які можна класифікувати за наступними
класифікаційними ознаками [1"5].
За рівнем ієрархічності управління стратегії
розподіляють на загальнокорпоративну стратегію,
бізнес"стратегію та функціональні стратегії.
Загальнокорпоративна стратегія описує розви"
ток будівельного підприємства як єдиного цілого,
формується на вищому рівні та є обов'язковою для
всіх підрозділів організації, незалежно від ступеня
їх автономії та децентралізації. При цьому загаль"
нокорпоративна стратегія не є простою сумою
стратегій її підрозділів, а комплексний інструмент
досягнення нового рівня розвитку. Розроблення
загальнокорпоративної стратегії охоплює визна"
чення комбінації та масштабів видів діяльності,
формування портфеля видів бізнесу, визначення
ключових ринків збуту та головних пріоритетів
діяльності, найм менеджерів на ключові посади.
За умови комплексної структури будівельного
підприємства та наявності самостійних видів
бізнесу та автономних бізнес"одиниць (підрозділів
будівельного підприємства, які виконують повний
цикл — маркетинг, виробництво, збут) розробля"
ються також бізнес"стратегії.
Функціональна стратегія будівельного підпри"
ємства є забезпечувальною стратегією, яка визна"
чає стратегічну орієнтацію та спрямованість пев"
ної функціональної підсистеми управління під"
приємством, яка забезпечує їй досягнення цілей, а
також сприяє досягненню та керованості процеса"
ми реалізації загальнокорпоративної стратегії та
місії будівельного підприємства. Функціональні
стратегії мають підпорядкований характер по
відношенню до загальнокорпоративної стратегії,
тому повинні бути узгоджені з її цілями з напрям"
ками.
За функціональними видами діяльності бу"
дівельного підприємства виділяють: виробничу
стратегію, ресурсну стратегію, інноваційну стра"
тегію, логістичну стратегію, маркетингову стра"
тегію, фінансову стратегію, інвестиційну стра"

тегію, стратегію продажу, стратегію соціальної
відповідальності підприємства.
Основою функціональних стратегій виступає
фінансова стратегія, яку можна визначити як
комплексний довгостроковий план організації
будівельним підприємством системної діяльності
по досягненню його фінансових цілей шляхом
формування, розподілу (перерозподілу) та вико"
ристання фінансових ресурсів.
Внаслідок підвищення важливості інтелекту"
ального капіталу як провідного активу будівель"
ного підприємства та чинника конкурентоспро"
можності, вважається доцільним виділення не
просто кадрової функціональної стратегії, а стра"
тегії управління інтелектуальним капіталом, яка
спрямована на створення будівельним підпри"
ємством доданої вартості із обсягу явних і неявних
знань, закладених у нематеріальних активах люд"
ського, організаційного капіталу і капіталу відно"
син, поєднуючи різноманітні аспекти підвищення
конкурентоспроможності, інноваційного розвитку
і зростання параметрів ефективності діяльності
підприємств у галузі будівництва на основі нових
форм і методів управління.
Товарно"ринкова або виробнича стратегія буді"
вельного підприємства описує, які продукти, в
яких обсягах будуть проводитися і для яких груп
споживачів та ринків. Ресурсна стратегія визна"
чає, які види ресурсів будуть використовуватись в
процесі здійснення будівельної діяльності, потре"
би в обсягах ресурсів, альтернативні ресурси та
можливості їх використання, структура поста"
чальників, способи економії ресурсів і інші їх
техніко"економічні характеристики.
Інноваційна стратегія характеризує інновацій"
ну політику будівельного підприємства, які інно"
вації та в яких підрозділах компанії будуть розроб"
лятися і здійснюватися,вибір ключових напрямків
розробки нових продуктів,терміни і витрати на їх
розробку і впровадження, шляхи залучення і типи
інновацій. Логістична стратегія будівельного під"
приємства розробляється з метою визначення за"
гальної логістичної моделі будівельного під"
приємства, оптимальні маршрути та потоки поста"
чання ресурсів, найбільш ефективні варіанти
складування запасів і товарів.
Маркетингова стратегія будівельного підпри"
ємства визначає сегментацію ринку споживачів,
цінову політику, відносини з клієнтами, поведінку
по відношенню до конкурентів, рекламу і просу"
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вання товарів і інші характеристики, що забезпе"
чують будівельному підприємству найбільш
успішний збут і зростання. Стратегія соціальної
відповідальності будівельного підприємства виз"
начає принципи його поведінки та зобов'язання
перед державою і суспільством, клієнтами, персо"
налом компанії, конкурентами, постачальниками
та іншими стейкхолдерами.
В залежності від стадії життєвого циклу
будівельного підприємства, розрізняють[2]:
– стратегії зростання, які спрямовані на розши"
рення обсягу та напрямків ринкової діяльності,
збільшення активів компанії, зростання обсягів
інвестування. У рамках яких в свою чергу виділя"
ють стратегію суперзростання,стратегію ди"
намічного зростання, стратегію стрибкоподібного
зростання, стратегію помірного зростання, стра"
тегію повільного зростання та стратегію уповіль"
нення зростання;
– стратегії стабілізації, захисту і виживання
спрямовані на збереження ринкової ніші і частки
ринку на основі пошуку внутрішніх резервів і
вигідних ринкових можливостей, які характери"
зуються мінімальними рівнями ризику;
– стратегії скорочення спрямовані на мінімі"
зацію витрат на види бізнесу, які завдають йому
збитків; завдання полягає в радикальній зміні
підприємства, його повній реорганізації, зміні
видів діяльності, перехід до стратегій зростання
або стабілізації. Якщо це не вдається, то ставиться
завдання вийти з ринку з мінімальними втратами
при закритті бізнесу;
– стратегія реструктуризації спрямована на
зміну внутрішньої структури, перш за все, за раху"
нок звільнення від малорентабельних і непрофіль"
них видів бізнесу, усунення зайвих ланок в уп"
равлінні [2, 5].
Висновки. Підсумовуючи все вищезазначене
можна зробити висновок, що у сучасних умовах
функціонування будівельних підприємств, роз"
роблення комплексної обґрунтованої стратегії їх
діяльності є безумовним імперативом ор"
ганізаційно"економічного розвитку сучасного
будівельного підприємства. Слід також зазначити,
що на основі удосконалення та обґрунтованого ви"
користання класифікації стратегій будівельного
підприємства спрощується процедура вибору
відповідної стратегії та механізм її подальшої ре"
алізації.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены и обобщены теоретико"
методологические определения стратегии строи"
тельных предприятий. Приведена сущностная ха"
рактеристика стратегии как экономической кате"
гории и ее определяющие особенности. Описан
процесс разработки стратегии строительного
предприятия с указанием основных стадий. Обоб"
щены методологические подходы и аспекты клас"
сификации стратегии строительных предприятий
на основе их функционального назначения и взаи"
мосвязи.
Ключевые слова: миссия, стратегия, классифи"
кация стратегии, корпоративная стратегия, функ"
циональная стратегия, операционная стратегия.
ANNOTATION
Articlere presents and summarizes theoretical and
methodological definition soft he construction enter"
prises strategy. It shows the essential characteristic of
the strategyasan economic category and its defin"
ingfeatures. It describes theprocessof the strategy
development of construction enterprises, identifyin"
gits mainstages. Article summarizes methodological
approaches and aspects of the construction enterpris"
es strategy classification on the basis of the irfunc"
tionalityand correlation.
Keywords: mission, strategy, strategy classifica"
tion, corporate strategy, functional strategy, operating
strategy.

