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ВСТУП
Актуальність теми. В даний час українські підприємства функціонують в
постійно мінливому середовищі, що вимагає принципово нових підходів до
управління діяльністю. Нестабільність економічної кон'юнктури, посилення
конкуренції, підвищення вимогливості споживачів, скорочення життєвого циклу
товару ускладнюють управлінський процес, а перспективи розвитку стають все
менш передбачуваними. У цих умовах велике значення надається технологіям
стратегічного менеджменту.
Область застосування стратегічних рішень обширна: вибір напрямків
діяльності,

обґрунтування

пріоритетів

у

використанні

довгострокових партнерів, організаційних форм

ресурсів,

пошук

управління, можливостей

використання сильних сторін підприємства, зниження негативних наслідків
слабких сторін їх діяльності та загроз зовнішнього середовища.
Стратегічний підхід до вирішення проблем управління компанією дає
можливість

формувати

альтернативні

варіанти

розвитку.

Складність

і

багатоаспектність проблеми розробки стратегії розвитку підприємства зумовили
актуальність теми магістерського дослідження.
Великий досвід в дослідженні проблем формування стратегії накопичений в
зарубіжних країнах. Він знайшов відображення в наукових працях І. Ансоффа,
М. Портера, Г. Мінцберга, Ч. Кіма, А. Стрікленд, А. Томпсона, А. Чандлера та
інших. Однак в дослідженнях зарубіжних вчених не враховуються закономірності
і тенденції розвитку економіки України та особливості діяльності вітчизняних
підприємств в ринковому середовищі.
У вітчизняній науковій літературі питання стратегічного управління і
формування стратегії розвитку підприємства знайшли відображення в роботах
М.І. Головіна, Л.Є. Довганя, Н.Є. Кіндрадской, Ю.Є. Левицького, О.В. Мозенкова,
В.П. Паламарчука, В. Савчука, Д. Ковальова, А.С. Юданова і ін.
Мета магістерської роботи: на основі узагальнення концептуальних
положень і аналізу діяльності компанії обґрунтувати рекомендації щодо
формування стратегії розвитку компанії.

Досягнення поставленої мети вимагало вирішення наступних завдань:
– вивчити теоретичні підходи до дослідження сутності і процесу розробки
стратегії розвитку компанії, що склалися у вітчизняній і зарубіжній науці;
– проаналізувати основні інструменти стратегічного планування;
– проаналізувати сучасний стан, перспективи, основні напрямки розвитку
ринку транспортних послуг України;
– ідентифікувати ринкові можливості розвитку компанії «Юніс»;
– виконати аналіз внутрішніх ресурсів для реалізації стратегії підприємства;
– обґрунтувати стратегію розвитку компанії;
– розробити практичні рекомендації щодо здійснення стратегічних змін;
– оцінити економічну ефективність обраного напрямку стратегічного
розвитку компанії.
Об'єктом дослідження є процеси стратегічного управління в компанії.
Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних і практичних
підходів до розробки стратегії розвитку підприємства.
Теоретичною і методологічною основою дослідження послужили наукові
праці вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені проблемам стратегічного
управління і розробки стратегії розвитку, документи в галузі управління
транспортною сферою діяльності, матеріали міжнародних, всеукраїнських
конференцій і семінарів.
Базу дослідження становлять дані Державного комітету статистики України,
електронні матеріали, що характеризують економічну діяльність транспортної
галузі України, а також періодичні видання.
Наукова новизна полягає у наступному: удосконалено методичний підхід до
вибору стратегії розвитку підприємства шляхом зіставлення стратегії розвитку з
урахуванням пріоритетних напрямів розвитку транспортної галузі та цілей
розвитку конкретного підприємства, що дозволяє обґрунтувати вибір стратегії
підприємства та визначити комплекс факторів, які мають найбільший вплив на
результати діяльності підприємства.
Отримані

практичні

результати

полягають

в

розробці

методичних

рекомендацій і практичних пропозицій щодо розроблення стратегії розвитку ТОВ
«Юніс»:
– визначені найбільш важливі ознаки (зміст стратегії, поведінка організації
в

конкурентному

середовищі,

відносна

галузева

позиція

підприємства,

можливість реалізації стратегії), відповідно до яких була розроблена стратегія
розвитку підприємства;
– здійснена комплексна діагностика стану зовнішнього і внутрішнього
середовища досліджуваного підприємства, дана оцінка відповідності внутрішніх
можливостей потребам ринку, що дозволило визначити сильні і слабкі сторони
підприємства, а також пріоритети його розвитку;
– виявлені «проблемні поля» і обгрунтовані альтернативні варіанти
розвитку досліджуваного підприємства на основі оцінки парних поєднань «сильна
сторона – загроза», «слабка сторона – загроза», «сильна сторона – можливість»,
«слабка сторона – можливість»;
– визначені основні конкурентні переваги аналізованого підприємства,
основних його конкурентів, пов'язані з їх спеціалізацією, досвідом, масштабом
діяльності, положенням на ринку.
Емпіричну основу роботи склали дані оперативного, бухгалтерського і
статистичного обліку ТОВ «Юніс».
У магістерській роботі використані загальнонаукові (аналіз, синтез,
узагальнення,

систематизація)

і

прикладні

(техніко-економічний

аналіз,

статистичне прогнозування) методи дослідження.
Апробація

результатів дипломної роботи та

публікації.

Результати

дослідження доповідались на мультідисциплінарній міжнародній науковопрактичній інтернет-конференції «Детермінанти сталого розвитку суспільства в
умовах глобалізації» (26 листопада 2020 р.).
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та
пропозицій, списку використаних літературних джерел. Обсяг роботи становить
105 сторінках комп’ютерного тексту, 14 рисунків, 45 таблиці, 50 літературних
джерел.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
1. Виконаний аналіз зарубіжних і вітчизняних теоретичних підходів до
визначення сутності та процесів формування стратегії компанії, дав можливість
виділити такі види стратегії компанії як: основні стратегії організації і ведення
бізнесу (базисні, конкурентні в т.ч. динамічна, блакитного океану, портфельні,
функціональні стратегії); стратегії за рівнем управління (ділова, корпоративна,
функціональна);

стратегії

зростання

(концентрованого,

інтегрованого,

диверсификационного зростання, скорочення); стратегії маркетингової орієнтації
(товарна, ринкова);
2.

Основними

етапами

розробки

стратегії

є:

постановка

цілей

(цілепокладання), планування, виконання, контроль, формування управлінського
впливу, коригування.
3. Найбільш поширеними інструментами стратегічного планування є:
порівняльний галузевий аналіз, PEST-аналіз, аналіз ресурсів, конкурентний
аналіз, аналіз в розрізі 5М, SWOT-аналіз, SNW-аналіз, TOWS-аналіз, SPACEаналіз, матриця БКГ, матриця Ансоффа «ринок-Продукт», конкурентний аналіз за
моделлю« П'ять сил »М. Портера і т.д.
4. Важливими методами формування і обґрунтування стратегії розвитку
компанії є: формування змісту стратегії, вивчення поведінки організації в
конкурентному середовищі, визначення відносної галузевої позиції, аналіз
можливості реалізації стратегії;
5. Комплексна діагностика стану зовнішнього і внутрішнього середовища
досліджуваного підприємства, дала можливість оцінити відповідність внутрішніх
можливостей потребам ринку, що дозволило виявити сильні і слабкі сторони
підприємства, а також пріоритети розвитку. Сильні сторони функціонування
підприємства дозволяють виділити такі переваги: позитивний імідж ТОВ «Юніс»,
що визначило формування клієнтської бази; висока якість послуг, що надаються.
Основні проблеми в діяльності ТОВ «Юніс» – пасивний маркетинг, вузька
номенклатура транспортних послуг, слаборозвинена мережа філій. Загрозою

діяльності є висока конкуренція на ринку, що спонукає ТОВ «Юніс» забезпечити
постійний пошук в напрямку вдосконалення бізнес-процесів;
6. Аналіз дозволив виявити «проблемні поля» і обгрунтувати альтернативні
варіанти розвитку підприємства на основі оцінки парних поєднань «сильна
сторона – загроза» (зниження вартості витрат з розширюється клієнтською базою
за рахунок активізації маркетингу та кредитування клієнтів; можливість
конкурувати з провідними компаніями за рахунок власних фінансових ресурсів,
удосконалювати мотиваційний механізм персоналу), «слабка сторона-загроза»
(поява нових гравців може стати серйозною загрозою для компанії, так як послуги
з перевезень не диференційовані, слабо розвинена філіальна мережа і маркетинг;
неплатоспроможність клієнтів може призвести до погіршення фінансової ситуації,
що надовго відкладе формування власного рухомого складу), «сильна сторона –
можливість» (активно вести маркетингову політику, надання послуг кредитування
клієнтів, підвищення ефективності роботи з партнерами; програми з навчання
персоналу при роботі з новими напрямками), «слабка сторона-можливість»
(активізація роботи з партнерами допоможе розвивати компанію за допомогою
диверсифікації послуг; поліпшення економічної ситуації приведе до можливості
формування власного автопарку; розширення клієнтської бази призведе до
більшої потреби в послузі і до більшого прибутку і необхідності відкриття філій;
постійний пошук нових технологій зробить сильним конкурентом);
7. Аналіз статистичних даних останніх років у галузі автомобільних
вантажоперевезень свідчить про перспективність розвитку галузі і потенційної
можливості нарощування обсягів перевезень і для ТОВ «Юніс». У зв'язку, з чим
стратегія розвитку, орієнтована на диверсифікацію послуг, що надаються в
найбільшою мірою підходить ТОВ «Юніс» виходячи з цілей компанії, положення
на ринку і перспектив розвитку галузі вантажоперевезень в Україні та
Дніпропетровській області;
8. Виконаний аналіз дозволив сформувати напрямок стратегічного розвитку
компанії, націлене на підвищення цінності послуг для внутрішніх і зовнішніх
клієнтів за рахунок розширення портфеля послуг, створення нових філій і

поліпшення якості роботи. Стратегічний розвиток компанії полягає в наступному:
покупка власного рухомого складу, підвищення ефективності роботи персоналу,
набору штату співробітників, навчання співробітників, контроль роботи,
розширення філіальної мережі по Україні, відкриття філій за кордоном (Польща,
Туреччина, РФ), надання суміжних послуг (складські, митно-брокерські тощо);
9. Розроблені практичні рекомендації щодо здійснення стратегічних змін в
ТОВ «Юніс», полягають у диверсифікації транспортних послуг – здійснення
залізничних перевезень власним рухомим складом;
10. Оцінка економічна ефективність обраного напрямку стратегічного
розвитку, свідчить про те, що даний проект формування власного парку рухомих
засобів високоефективний з точки зору інвестиційної привабливості, що
підтверджується терміном окупності капітальних вкладень (7 років) і прийнятною
внутрішньою нормою прибутковості (21%). Чиста поточна вартість за 10 років
становить 1707301 грн.
11.

Виконана

оцінка

стратегічних

альтернатив

із

застосуванням

пофакторного аналізу стійкості і чутливості проекту з метою визначення його
слабких місць, дала можливість оцінити: чутливість до зміни початкових
інвестицій, збільшених на 10%, чутливість проекту до зміни ціни послуги
залізничних вантажоперевезень, зменшеної на 10%; чутливість до простоїв
вагонів і зміни календарних днів оренди, зменшеного на 10% .Разработанная
стратегія розвитку для ТОВ «Юніс» дозволить підприємству зміцнити свої позиції
на ринку, утримати старих клієнтів і залучити нових, а також значно поліпшити
свої фінансові результати.
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