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"Формування стратегії розвитку підприємства в умовах
глобалізації"
В умовах глобалізації потрібен пошук ефективних виробничих та
логістичних рішень, здатних враховувати складний характер конфігурації
ланцюгів постачань, географічні масштаби господарських операцій,
багатовимірність та інтеграцію матеріальних потоків.
Стратегія підприємства повинна відповідати сучасним вимогам
ринку та забезпечувати успіх підприємству в майбутньому. У процесі формування будь-якої стратегії слід брати до уваги не лише зміни в зовнішньому середовищі, а саме: асортимент продукту, що розширюється,
появу нових технологій та продуктів, посилення розмивання меж між
галузями, посилення конкуренції, швидке застарівання інформації, розвиток мережних структур, але й виділяти нові можливості: ринки, на які
можна вийти, місткість кожного споживчого ринку, нові види продукції,
визначення програм просування та розподілу, послідовність, у якій
доцільно виходити на ринок.
Слід також відповісти на питання про те, які фази розвитку необхідно пройти підприємству в умовах глобалізації, а саме: розвиток в
національному масштабі; зростання експортної діяльності; виробництво
за кордоном; інтернаціоналізація підприємства; глобалізація підприємства.
Щоб бути ефективно реалізованою, стратегія повинна підтримуватися відповідною організаційною структурою, сучасною системою
управління, еластичною організаційною культурою. Глобальний ринок
є метою все більшої кількості підприємств та організацій, які, піклуючись
про виживання, повинні шукати нові методи управління та нові форми
організації діяльності. У такій ситуації суб’єкти господарювання мають
уважно стежити за розвитком ринку, техніки та технології, прогнозувати
поведінку клієнтів та конкурентів. Це означає, що конкурентоспроможність кожного конкретного підприємства залежить від уміння швидко
генерувати нові продукти та продавати їх на глобальному ринку.
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