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РОЗРОБКА МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Усі можливі підходи до формування
стратегії підприємства об'єднує одна мета, а
саме – оптимізація діяльності підприємства в
одному й тому життєвому середовищі.
Основне завдання розробників стратегії
полягає в тому, щоб розробити саме ту
стратегію, яка дозволить зайняти гідне місце
на сучасному ринку.

Слід зазначити, що технології
реалізацій стратегій і рівень конкуренції
щороку
посилюються, і тому дотримуватися тільки
однієї стратегії є стратегічною помилкою.
Стратегія підприємства має бути гнучкою,
мати можливість своєчасного коригування та
передбачати максимізацію конкурентних
переваг підприємства на ринку.

Стратегічному плануванню присвячена
велика кількість робіт, усе їх різноманіття
дуже вдало представлено вченими Г. Мінц-
бергом, Б. Альстрендом, Дж. Лемпелом у кни-
зі «Школи стратегій» [1]. Аналізуючи під-
ходи до стратегічного планування, Дж. Хассі
[2] також доходить висновку, що дуже багато
залежить від специфіки діяльності того чи
іншого підприємства. Для будь-якого
гірничого підприємства, що веде розробку
родовищ корисних копалин, оперативне
планування й управління гірничими
роботами є основними процесами, що і
визначають ефективність його роботи в
цілому. Управління гірничим виробництвом
зводиться до організації злагодженої та
комплексної роботи всіх ланок щодо
заданого випуску продукції в установлених
обсягах і термінах при якнайкращому
використанні всіх виробничих ресурсів.
Створюючи умови для поступового
цілеспрямованого розвитку, оперативне
планування й управління має бути
орієнтоване на досягнення кінцевих
результатів – своєчасний випуск продукції
високої якості та підвищення ефективності
виробництва.

Традиційний підхід до оперативного
планування й управління на
гірничодобувному підприємстві полягає у

формуванні
довго-, середньо- і короткострокових планів
ведення гірничих робіт відповідно до
проекту розробки родовища, які, як правило,
не пов'язані з показниками самого
підприємства й досить слабо орієнтовані на
розвиток підприємства як гармонійної
системи.

Для шахт, що випускають промислову
продукцію, готову для кінцевого
споживання, максимізація доходів
безпосередньо залежить від обсягів
продукції, якості та її собівартості, і тому
оптимізація управлінських процесів гірничих
робіт можлива й доцільна, виходячи з
економічних показників гірничодобувної
системи. У даний час в умовах динамічного
розвитку економіки ще більшого значення
набуває гармонійне поєднання матеріальних
і нематеріальних активів підприємства, їх
здатність до розвитку й адаптації, гнучка
організаційна структура.

Ураховуючи вищевикладене,
відзначимо, що перед керівництвом
підприємства стоять завдання
використовувати таку модель управління
підприємством, яка дозволить стабільно
утримувати підприємство в лідерах на ринку
виробництва гірничодобувної продукції.

Сьогодні, крім усіх інших чинників
гірничого виробництва, інтелектуальний і
творчий потенціали співробітників підпри-
ємства, інформація та комунікації набувають
домінуючого значення і стають найбільш
важливим і затребуваним ресурсом, що
створює серйозні конкурентні переваги.

На наш погляд, для великих
підприємств і комплексів, що працюють у
вугледобувній промисловості, найбільш
доцільним є комплексне використання
стратегій (синергія стратегій), тобто
поєднання різних видів стратегій, залежно на
якому рівні вони прийняті до реалізації.
Якщо зосередитися тільки на одній базовій
стратегії, що є найбільш доцільним для
підприємств, які працюють у легкій
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промисловості, то можна припуститися
помилки.

Ураховуючи вищевикладені загальні
вимоги до розробки моделей управління, а

також застосовуючи системно-цільовий
підхід до процесів управління на мікроеконо-
мічному рівні,  розроблено модель

стратегічного управління гірничодобувним
підприємством. Принципову блок-схему
організаційно-економічного механізму
системи стратегічного управління
гірничодобувним підприємством подано на
рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема організаційно-економічного механізму системи стратегічного
управління гірничодобувним підприємством

Наведена схема є специфічною багато-
компонентною та багатофункціональною сис-
темою, що складається з комплексу
взаємозв'язаних елементів системи (блоків).
Елементи системи, утворюючи певну
цілісність, у свою чергу, відчувають вплив як
зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Дану
модель можна віднести до типу
цілеспрямованих систем, оскільки у своєму
функціонуванні вона прагне досягнення
конкретних цілей.

Кожен із блоків розглядається як
підсистема, що включає різні
системоутворюючі компоненти. Усі складові
блоки системи взаємодіють один з одним, а
також як із зовнішнім середовищем, так і із
внутрішнім, тим самим утворюючи певну
цілісність. Загальна мета забезпечує
вирішення проблеми підвищення
конкурентних можливостей на ринках збуту
продукції, а також стійкого і стабільного
розвитку гірничодобувного підприємства.

Система управління гірничодобувним підприємством
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Вибір стратегій розвитку. Самокри-
тичний підхід до аналізу позиції підприємст-
ва на внутрішньому та зовнішньому ринках і
його потенційних можливостей дає можли-
вість зробити правильний вибір стратегії, що
дозволить однозначно визначитись із захода-
ми щодо підвищення і нарощування науково-
технічного та виробничого потенціалу.

У науковій літературі розробкам
стратегій присвячена велика кількість робіт.
Починаючи з 60-х років минулого століття
такі вчені, як Г. Мінцберг, Д. Хассі,
М. Потер,

А. Томпсон, А. Стрікленд та інші робили
спроби формалізувати процес стратегічного
планування [1-4]. Найбільш поширені види
стратегій, які підтвердили своє право на
існування часом, в узагальненому вигляді
можна подати в таблиці.

Чотири типи стратегій зростання
підприємств дістали назву еталонних
стратегій: стратегія концентрованого
зростання; інтегрованого зростання;
диверсифікованого зростання і стратегія
цілеспрямованого скорочення.

Таблиця
Класифікація типів стратегій фірм і підприємств

Зростання
підприємства (фірми) Конкуренції Адаптації до

зовнішнього середовища
1. Стратегія концентрованого зростання:

посилення позиції на ринку;
розвитку ринку;
розвитку продукту

2. Стратегія інтегрованого зростання:
зворотна вертикальна інтеграція;
пряма вертикальна інтеграція

3. Стратегія диверсифікованого
зростання:

Диверсифікація:
центрована;
горизонтальна;
конгломеративна

4. Стратегія цілеспрямованого
скорочення:

ліквідація;
«збору врожаю»;
скорочення виробництв;
скорочення витрат

1. Стратегія
відмінності

2. Стратегія
лідерства
за вартістю

3. Стратегія
зосередження

1. Випереджаюча
стратегія

2. Оборонна стратегія

3. Аналізуюча стратегія

4. Реагуюча стратегія

Основна ідея першого типу – розвиток
підприємства за рахунок одного з чинників:
продукції, ринку або технологій.

Стратегія інтегрованого зростання має
два різновиди: якщо підприємством
поглинаються постачальники – це зворотна
вертикальна інтеграція, якщо поглинаються
галузі збуту – то це пряма (вперед
спрямована) вертикальна інтеграція.

Стратегії диверсифікації
реалізуються в тому випадку, якщо
підприємства не можуть далі
розвиватися на даному сегменті ринку.

У цьому випадку робиться ставка на
один із варіантів:

пошук і використання додаткових
можливостей виробництва нової
продукції в рамках існуючого
виробництва;

зростання на існуючому ринку за
рахунок оновленої продукції та з
використанням новітніх технологій;

зростання за рахунок випуску
нової номенклатури виробів із
використанням новітніх технологій, які
реалізуються на нових ринках.



Стратегії цілеспрямованого
скорочення реалізуються в тому
випадку, коли підприємство не може
продовжувати вести свій бізнес. При
здійсненні «збору врожаю» підприємство
ставить перед собою завдання
максимального одержання доходів за
короткий період часу. Скорочення
виробництв припускає закриття або
продаж одного зі своїх підрозділів із
метою зміни меж ведення бізнесу в
перспективі. Скорочення витрат –
пошук способів і можливостей суттєвого
зниження витрат виробництва.

Другий тип стратегій – це
стратегія конкуренції, яку умовно
можна поділити на три типи. В основі
стратегії відмінності покладено ідею,
яка заснована на прагненні створення
продукції, кращої ніж у конкурентів.
Підтримка вартості продукції на
мінімальному рівні – основний вектор
ідеї стратегії лідерства за вартістю.
Стратегія зосередження характерна для
підприємств, що спрямовують свої
зусилля на конкретний регіон або
конкретну групу споживачів.

Третій тип стратегій – стратегії
адаптації до зовнішніх умов, які
визначаються реакцією підприємства на
зовнішнє середовище. Випереджаюча
стратегія – одна з найбільш динамічних
стратегій, вважається агресивною
стратегією, орієнтована на постійні
нововведення і випередження
конкурентів. Для цієї стратегії
характерне маневрування ресурсами і
прагнення до високих ризиків операцій
на ринках. До оборонної стратегії
вдаються тоді, коли прагнуть зберегти
свої позиції на ринках, де підприємство
або фірма вже присутня. Синтезом
оборонної та випереджаючої стратегії є
аналізуюча стратегія. У цьому випадку
підприємство прагне утримувати ринки
у традиційних галузях за рахунок

застосування певних нововведень.
Реагуюча стратегія заснована на
реагуванні на зміни, що вже відбулись у
зовнішньому середовищі, оскільки вони
вже очевидні і, отже, потребують
відповідної реакції.

Реінжиніринг системи внутрішньо-
фірмового обліку, аналізу і фінансового
менеджменту. М. Хаммер і Дж. Чампі у
своїй роботі [5] визначають
реінжиніринг як «фундаментальне
переосмислення і радикальне
перепроектування бізнес-процесів
компаній щодо досягнення корінних
поліпшень в основних актуальних
показниках їх діяльності: вартість,
якість, послуги і темпи». Під бізнес-
процесом будемо розуміти
горизонтальну ієрархію внутрішніх і
залежних між собою функціональних
дій, кінцевою метою яких є випуск
продукції або окремих її компонентів.

Ідеї, що поставлені у вершину кута
прихильниками даного підходу, такі:

реінжиніринг бізнес-процесів
дозволяє організувати підприємство або
бізнес кардинально по-новому й
найбільш оптимальним чином
(«революційне перетворення» за Хам-
мером);

підприємство цікавить не
статичний, а динамічний результат, і
бізнес-процес, що має на виході товар
або послугу, дозволяє його отримувати;

«у наше століття високих
технологій» бізнес-процес чудово
піддається автоматизації, і в новій
якості може бути максимально
ефективним.

Реінжиніринг бізнес-процесів
пропонується реалізовувати у чотири
етапи (рис. 2), використовуючи
математичне моделювання й аналіз уже
існуючих бізнес-процесів, а також
здійснюючи всебічне переосмислення і роз-
робляючи принципово нові бізнес-процеси.



Рис. 2. Реорганізація бізнес-процесів
Використання наукових підходів у сис-

темі внутрішньофірмового управління. Цей
блок підсистеми передбачає як упровад-
ження наукоємних інноваційних технологій
із метою підвищення продуктивності й ефек-
тивності діяльності підприємства, так і на-
уково обґрунтованих операційних процедур,
що використовують системи СППР і
базуються на технологіях економіко-
математичного моделювання. Важливим
моментом даного блоку є виявлення потреб в
інформації, необхідної для розробки
ефективної схеми управління всією
системою в цілому. Пропонується сумісне
використання сильних сторін двох підходів у
визначенні потреб у необхідній інформації –
всебічний аналіз підприємства й аналіз
критичних чинників.

Використовуючи дані підходи, на
першому етапі виконується аналіз потреби
підприємства в інформації в розрізі окремих
його підрозділів, функцій, процесів і проек-
тів, а на другому етапі аналізується агрегова-
на інформація і до досліду залучаються ке-
рівники верхніх рівнів управління.

Використання поєднання двох підходів
дозволяє виконати як всебічний аналіз усіх
чинників, що впливають на функціонування
системи з урахуванням змін умов навколиш-
нього середовища, у якому діють керівники
всіх рівнів, так і сфокусуватися на методах і
засобах управління інформаційними пото-
ками всередині технологічних операцій.

Системний підхід до планування вироб-
ництва. Розроблена й запропонована струк-
тура по елементах даного блоку, що акцентує
увагу на тих напрямах діяльності різних
структурних підрозділів підприємства, у

тому числі й економічних, на які покладені
завдання цілеспрямованого вирішення
проблем, пов'язаних зі стійкою і стабільною
роботою підприємства, а саме: системний
підхід до розробки стратегічних програм
оновлення виробничих фондів; розробка і
забезпечення взаємозв'язку перспективних,
річних і оперативних планів виробництва,
обсягів продажів і прибутку; використання
перспективного бізнес-планування як
інструменту формування
довготривалих конкурентних переваг;
формування перспективних і річних
бюджетів витрачання коштів на
заплановані обсяги виробництва, що
забезпечують прибутковість діяльності
підприємства і його структурних
підрозділів; удосконалення методів
планування й аналізу собівартості
продукції, що випускається, і
формування її ціни; розробка планово-
цільових програм реалізації
комплексу організаційно-економічних
і технічних заходів, що забезпечують
виконання перспективних, поточних і
оперативних планів.

Ефективність роботи будь-якої
управлінської системи багато в чому
залежить від її організаційного
забезпечення. Дану вимогу зумовлює
необхідність розробки й упровадження
цільових програм реалізації комплексу
організаційно-економічних та технічних
заходів, що забезпечать скорочення
питомих витрат і зниження собівартості
продукції. Виконання даних заходів
розглядається як найважливіша умова
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успішної діяльності підприємства, що
сприяє збільшенню обсягів виробництва
і, як наслідок – прибутку підприємства.

Необхідно відзначити, що розробка
таких програм має бути певною мірою
ітеративним процесом, який слід
здійснювати поетапно (піврічний,
річний або інші планові цикли). Після
закінчення циклу ухвалюється рішення
щодо подальшого розгортання
програмних заходів, визначаються
планові завдання та система контролю
за їх виконанням.

Комплексний підхід до
підвищення якості й
конкурентоспроможності продукції.
Суттєвою особливістю
гірничодобувного підприємства,
зокрема шахти, є предмет праці, а
саме вугілля, що видобувається. Якість
вугілля багато в чому залежить від
способів та методів його видобутку. У
результаті цього необхідна розробка
принципово нової стратегії управління
якістю продукції, що дозволить знайти
пріоритетні способи досягнення
переваг на ринках збуту. Основними
компонентами запропонованого блоку
є: розробка стратегії
зовнішньоекономічної діяльності,
ініціація частково експортної
орієнтації в товарній політиці;
розробка й упровадження комплексної
системи управління якістю;
активізація інвестиційної та
інноваційної діяльності; атестація
всього виробництва на відповідність
вимогам європейських і міжнародних
стандартів якості; використання у
виробництві продукції нової
наукоємної техніки й устаткування.

Розробка цих векторів діяльності
дозволить розширити й освоїти нові
ринки збуту продукції, збільшити
обсяги продажів, а також цілеспрямовано
вирішити завдання забезпечення якості
продукції. Необхідно відзначити істотний
психологічний чинник щодо здійснення цих
питань. Гірничодобувні підприємства
України поки що не можуть закріпитися на

світових ринках із такою продукцією, як
вугілля, тому здійснення цих завдань надасть
позитивний імпульс як на окремому
підприємстві, так і в галузі.

Однією з найважливіших вимог є
необхідність приведення всієї
нормативно-технічної бази системи
підготовки і виробництва продукції у
відповідність із вимогами європейських
і міжнародних стандартів якості. У
зв'язку із цим відповідальним етапом
цих робіт має стати атестація всього
виробництва на відповідність вимогам
міжнародних стандартів.

Вирішенню проблем підвищення
якості і зниженню собівартості
продукції має бути підпорядкована
інвестиційна й інноваційна політика
підприємства, а також вибір
пріоритетних напрямів із використання
фінансових ресурсів щодо виконання
науково-дослідних робіт і впровадження
інновацій.

Комплекс названих проблемних
напрямів підвищення якості продукції у
взаємозв'язку з іншими елементами
механізму управління буде сприяти
посиленню ефективності роботи всієї
системи управління гірничодобувним
підприємством.

Інформаційне забезпечення системи
внутрішньофірмового управління. Стратегія
управління гірничодобувним підприємством
у сучасних умовах потребує кардинальних
перетворень і має базуватися на використан-
ні новітніх інформаційних технологій.

Виходячи з досвіду впровадження су-
часних інформаційних систем на деяких гір-
ничодобувних підприємствах ВАТ «Павло-
градвугілля» розроблено блок інформаційно-
го забезпечення системи управління.

Інтегрована інформаційна система кор-
поративного управління дозволить
вирішувати такі питання, як: оперативне і
стратегічне управління підприємством,
аналіз стратегічних зон господарювання та
потенційних можливостей конкурентів,
забезпечення планових і фінансових
розрахунків техніко-економічних показників
життєдіяльності підприємства, управління
виробничими витратами тощо. Також



система дозволяє вирішувати завдання
менеджменту всіх рівнів управління й
об'єднати у єдине інформаційне поле всі
служби підприємства. Вирішити дане
завдання можна тільки маючи відповідне
технічне і кадрове забезпечення, створюючи
автоматизовані робочі місця у відділах і
структурних підрозділах підприємства, а
також упроваджуючи сучасні інформаційні
технології з підсистемами математичного й
імітаційного моделювання.

Висновки. Розроблена принципова за-
гальна блок-схема організаційно-економічно-
го механізму системи управління гірничо-
добувного підприємства є сукупністю блоків,
що відображають агреговані комплекси дій і
спрямовані на забезпечення стійкого страте-
гічного розвитку підприємства. Подана струк-
туризація дозволить здійснити системний
підхід до цілеспрямованого пошуку шляхів
поєднання всіх основних компонентів
організаційно-економічного забезпечення
внутрішньофірмового менеджменту з метою
концентрації зусиль на чинники, що
визначають внутрішній потенціал
підприємства і здатні забезпечити стабільну
роботу гірничодобувного підприємства.
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