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Існують дві основні концепції стратегії розвитку підприємства – 
філософську та організаційно-управлінську. Філософська концепція наголошує 
на загальному значенні стратегії для підприємства. Стратегія розглядається як 
філософія, якою має керуватися організація. У сучасній літературі існують 
певні принципи розробки стратегії розвитку підприємства, які ми відобразимо у 
таблиці.  

 
Таблиця – Принципи формування стратегії розвитку підприємства [1]. 

Принципи Роз’яснення 
Орієнтація на довгострокові глобальні 
цілі підприємства 

господарська система та економічні 
інтереси його власників 

Багатоваріантність можливих напрямків 
розвитку 

обумовлена динамічністю зовнішнього 
середовища підприємства 

Безперервність розробки стратегії постійна адаптація до змін, що 
відбуваються у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі 

Комплексність розробки стратегії узгодженість стратегічних рішень за 
окремими напрямками діяльності 
підприємства, видами ресурсів, 
функціями 

 
Стратегію можна визначити як шаблон логічної, послідовної поведінки, 

яка складається на підприємстві свідомо чи стихійно, як найважливіший 
елемент самовизначення підприємства чи організації. У такому контексті вона 
тісно пов’язана з характеристиками та особливостями організаційної культури, 
має, як правило, всі її переваги й недоліки, дає змогу більш ґрунтовно 
формулювати соціальні стратегії загалом і елементи соціальних напрямків у 
стратегіях іншого типу [2]. У літературі є наступне визначення стратегії: 
«cтратегія – це довготерміновий курс розвитку фірми, спосіб досягнення цілей, 
який вона визначає для себе, керуючись власними міркуваннями в межах своєї 
політики. Існують основні стратегії розвитку підприємства, тобто еталонні, які 
ґрунтуються на чотирьох підходах до зростання і пов’язані зі зміною існуючого 
стану на бажаний одного чи кількох з п’яти елементів: ринку, продукту, 
технології, галузі, положення фірми всередині галузі.  
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