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СТРАТЕГІЯ РОЗВИКУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

У статті розглянуто поняття стратегії як фундаментального складника бізнесу, її тлумачення та роль у 
діяльності компанії, досліджено методичні підходи до класифікації стратегій розвитку підприємства за робо-
тами вітчизняних та закордонних авторів. На базі результатів аналізу авторами запропоновано додати до 
загальновизнаних класифікаційних підходів поділення стратегій розвитку за стадіями життєвого циклу стра-
тегічної зони господарювання. Запропонована класифікація спирається на стадію розвитку бізнесу та перед-
бачає вибір нового підходу до ведення економічної діяльності, тобто зміну стратегії. Використання запропо-
нованого класифікаційного підходу повинно спростити менеджменту підприємств вибір напрямів розвитку та 
підвищити загальну ефективність господарської діяльності.
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Постановка проблеми. Змінність економічного 
середовища існування бізнесу створює певні умови 
невизначеності. Із метою забезпечення стабілізації 
й посилення стійкості роботи та існування у вибра-
ному сегменті кожен бізнес має виробити і обґрунту-
вати власну стратегію діяльності. Вибрана стратегія 
має бути створена за принципом оптимізації витрат, 
максимізації прибутків та ефективного використання 
наявних ресурсів, тобто давати максимально мож-
ливі віддачі від використання матеріальних, трудових, 
фінансових ресурсів, регулювати роботу з асортимен-
том продуктів чи послуг.

Оптимальна стратегія покликана не лише опису-
вати план дій для регулювання роботи підприємства, 
фірми, організації, а й указувати на шляхи виходу з 
критичних ситуацій, адаптації під зміни ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ням питання стратегій підприємства та їх класифіка-
ції займалася велика кількість науковців вітчизняного 
та зарубіжного походження. Серед публікацій, при-
свячених стратегії розвитку підприємства, варто від-
значити наукові праці таких учених, як І. Ансофф, 
О. Виханський, О. Гудзь, І. Герчикова, Ю. Погорєлов, 
С. Клименко, В. Македон, В. Кобєлєв, Ю. Захарченко, 
М. Портер та ін., але попри чисельність праць, на нашу 
думку, не знайдено єдиного визначення та класифікації 
даного поняття, саме тому вибрано цю тему для глиб-
шого аналізу понять і виокремлення загальної спільної 
думки наявних робіт.

Мета статті полягає у конкретизації поняття «стра-
тегія розвитку» підприємства та систематизації підхо-
дів до класифікації стратегій. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових 
робіт дає змогу розглянути поняття стратегії з різних 
точок зору та проаналізувати наявні класифікаційні 
підходи. Розглядаючи та вивчаючи думки вчених 
щодо тлумачення поняття «стратегія», можемо зро-
бити висновок, що не існує єдиного визначення, що б 

повністю характеризувало термін «стратегії» та давало 
повноту розуміння її значення. 

Так, В.В. Македон називає стратегією «головний 
напрям діяльності підприємства, план, який розро-
бляється керівництвом компанії у вигляді стратегіч-
них цілей, завдань і напрямів діяльності підприємства 
для досягнення нею ефективних показників роботи і 
бажаного результату» [1]. Тобто поняття «стратегії» 
ототожнюється з планом зі стратегічних цілей, який 
покликаний привести бізнес до поставленої цілі. 
С.М. Клименко називає стратегією «довгостроковий, 
якісно визначений напрям розвитку підприємства, що 
стосується сфери, засобів і форми його діяльності, 
системи взаємостосунків усередині підприємства, а 
також його позиції в навколишньому середовищі, що 
приводить підприємство до визначених цілей» [2]. 
На думку автора, стратегія пов’язана з довгостроко-
вим плануванням, глобальним напрямом руху бізнесу 
та його діяльності. Тобто із цих робіт можемо зро-
бити висновок, що стратегія – рушійна сила; те, що 
має бути створено до початку діяльності і пов’язане 
з фундаментальними цілями діяльності та зароджен-
ням бізнесу.

Якщо розглянути поняття «стратегія» з іншого боку, 
то Ю.С. Погорелов називає стратегію процесом; автор 
говорить, що «стратегія – безупинний процес, що від-
бувається за штучно розробленою або природною про-
грамою як зміна станів підприємства, кожен з яких є 
якісно іншим за попередній, через що у підприємства 
як у складної системи з’являються нові властивості, 
якості та характерні риси, розкриваються та можуть 
бути реалізовані нові можливості» [3]. Тобто він роз-
криває це поняття з погляду постійного процесу, який 
відбувається за заздалегідь створеним планом.

У роботі В.М. Кобєлєва та Ю.В. Захарченко стра-
тегія – «це постійно коректовані комплекси взаємо-
пов’язаних заходів, спрямованих на досягнення цілей 
учасників процесу формування стратегії і забезпечення 
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ефективного функціонування і розвитку підприємства 
в короткостроковій і довгостроковій перспективах» [4].

А. Томпсон і А. Стрікленд наполягають, що страте-
гія – це план підприємства, який починається з форму-
вання місії компанії, яка трансформується у цілі, котрі, 
своєю чергою, повинні підтримуватися завданнями, 
делегованими конкретним відповідальним особам [5]. 
Варто додати, що для забезпечення стабільності стра-
тегія підприємства обов’язково повинна спиратися на 
конкурентну перевагу [6], тобто наш товар (послуга) 
повинен мати певні характеристики, які є кращими 
порівняно з конкурентами, при цьому такі конкурентні 
переваги повинні бути сформовані на базі принципів 
сталого розвитку [7].

Підсумовуючи, можемо відзначити, що стратегія – 
це план діяльності компанії, який повинен включати 
як довгострокові, так короткострокові цілі компанії, 
який побудовано на базі конкурентної переваги та 
який включає певний перелік завдань, здійснення яких 
необхідне для досягнення поставлених цілей.

Зазвичай поняття стратегії варто пов’язувати ще й 
із ризиком, оскільки будь-яка стратегія зароджується 
на етапі планування бізнесу та її подальший розви-
ток потребує інвестицій, а будь-які грошові вкла-
дення – це завжди ризик, який варто враховувати. 
Поняття ризику пов’язане з мінливістю економічного 
середовища, похибками у розрахунках під час плану-
вання, неправильного розподілення ресурсів, прора-
хунку ризиків.

Підсумуємо основні характеристики стратегії роз-
витку підприємства, що було виявлено у ході дослі-
дження:

1) необхідність інвестиційної підтримки;
2) необхідність урахування ризиків;
3) спрямованість на досягнення результатів;
4) аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників;
5) здатність до гнучкості та адаптації до умов.
Розглядаючи вказані характеристики, вибудову-

ється розуміння стратегії як того, що наявне протягом 
усього життєвого циклу діяльності бізнесу, при цьому, 
зважаючи за мінливість середовища існування, страте-
гія адаптується та видозмінюється. Тобто можемо ска-
зати, що в певні періоди діяльності за сприятливих до 
того умов одна стратегія змінює іншу з урахуванням 
необхідних змін.

Відповідно, стратегію необхідно певним чином 
класифікувати залежно від певного параметру. Так, 
І. Герчикова пропонує розділяти стратегії за набором 
основних позицій і пріоритетами поставлених цілей 
[8]. Автор виділяє такі види стратегій:

1) Продуктово-ринкову (стосується технології ви- 
робництва продукту чи послуги, їх реалізації).

2)  Стратегію управління набором галузей, що 
передбачає диверсифікацію діяльності.

3)  Стратегію поглинання, що розглядає шлях 
виходу у нові галузі для масштабування.

4)  Маркетингову, яка передбачає опис заходів щодо 
маркетингу діяльності.

5)  Конкурентну стратегію, що описує шляхи побу-
дови конкурентоспроможного бізнесу та закріплення 
позицій у галузі.

6)  Стратегію нововведення, яка вказує на шляхи 
пошуку нових технічних можливостей та розроблення 

нового продукту, послуги, уведення в експлуатацію 
нових технологій. 

О. І. Гудзь пропонує поділяти стратегії на активні та 
пасивні, залежно від часу її впровадження та швидко-
сті реагування на зміни [9]. Автор говорить про активні 
як про такі, що супроводжують бізнес протягом усієї 
діяльності та сприяють активному впровадженню 
будь-яких новинок у галузі чи технологічних див, 
також вони відповідають за перманентний контроль 
і регулювання діяльності (збут, виробництво, сервіс 
тощо).

Про пасивні стратегії у роботі йдеться як про такі, 
що мають знижений ризик, які концентруються та при-
множенні існуючої діяльності, її збереження; пасивні 
стратегії не спрямовані на швидке реагування й адап-
тацію під зміни ринку, за такими зазвичай працюють 
упевнено, оскільки пасивні стратегії передбачають 
вибір тих шляхів діяльності, які вже добре проявили 
себе у конкурентів. 

О. Виханський розглядає лише класифікації страте-
гій зростання [10]. Автор поділяє їх на ті, що відно-
сяться до групи концентрованого зростання (розвиток 
у вибраній галузі вибраного продукту), інтегрованого 
зростання (вертикальна та зворотна вертикальна інте-
грація) та диверсифікованого зростання. 

На базі проведеного аналізу можемо об’єднати 
згадані думки і запропонувати класифікацію саме за 
періодом існування бізнесу. Так, ми маємо стратегії, 
що є фундаментальними чи базисними, тобто такі, що 
прописуються і розраховуються до створення підпри-
ємства, фірми, організації та інвестування в них. Вони 
зазвичай дають правила діяльності глобального харак-
теру на загальних підставах та допомагають на початку 
розвитку діяльності. Така стратегія обов’язково потре-
бує корегування в період, коли будуть наявні реакція 
галузі на нового гравця, дані про лояльність спожива-
чів та партнерів, фінансові обсяги, прибуток тощо. 

Наступна група стратегій – стратегії розвитку. Вони 
розробляються уже безпосередньо в команді, урахову-
ють перші показники реальної діяльності, порівнюють 
із плановими, містять адаптовані правила роботи під 
реальну діяльність та потужність і включають чіткі 
прогнозування результатів майбутньої діяльності. 
Зазвичай ця група стратегій є однією з найскладні-
ших, оскільки має вказувати на дії для розвитку діяль-
ності, її масштабування, збільшення прибуткової час-
тини. Слід відзначити, що для прискорення розвитку 
та зменшення обсягів необхідних інвестицій компанія 
може використовувати стратегію аутсорсингу [11].

Ще одна група стратегій – стратегії підтримки, це 
заключна група стратегій у циклі розвитку, що спря-
мована на утримання результатів від діяльності та під-
тримки заданого рівня. Зазвичай такі стратегії виби-
раються як проміжний варіант між проведенням змін, 
коли є необхідність зафіксувати рівень прибутку чи 
діяльності, або ж як постійні у тому разі, коли будь-яке 
масштабування не розглядається, як і вибір інших стра-
тегій покращення і розвитку діяльності.

І остання група стратегій – стратегії згасання або 
згортання діяльності. Вони застосовуються на етапі 
переходу до іншої діяльності, виведення частини 
діяльності з обороту, галузі або ж на етапі повного 
згортання діяльності. Для таких стратегій характерні 
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збереження вартісного значення ресурсів, оптимізація 
процесу розірвання відносин із галуззю та можливі 
виходи. Роль таких стратегій надзвичайно важлива, 
оскільки від них залежать ефективність виведення 
ресурсів із діяльності та їх подальше розміщення, 
ефективність роботи з ними. Слід відзначити, що під 
час розроблення даних стратегії можливе викорис-
тання принципів реінжинірингу [12].

Детальніше групи стратегій розглянемо в табл. 1.
Висновки. Стратегія розвитку підприємства – фун-

даментальний складник побудови та управління біз-

несом. Від її правильного і вчасного вибору залежать 
ефективність діяльності всього бізнесу, його прибут-
ковість та конкурентоспроможність. Нині існує кілька 
стратегічних моделей поведінки, які вчені класифіку-
ють за різними параметрами, акцентуючи увагу на най-
важливішій, на їхню думку, характеристиці. У статті 
висунуто пропозицію класифікації стратегій за часо-
вим етапом розвитку підприємства та її цільовим засто-
суванням. Так, виокремлено стратегії, що відносяться 
до фундаментальних, стратегій розвитку, підтримки та 
згортання бізнесу. 

Таблиця 1 – Класифікація стратегій розвитку підприємства
Стадія життєвого 

циклу Вид стратегії Характеристика

Фундаментальні 
(стратегії 
зародження 
бізнесу)

Маркетингова передбачає довгостроковий план, спрямований на посилення конкурентних позицій

Фінансова фундаментальна стратегія, що спрямована на створення фінансової політики, 
визначення термінів фінансових цілей, аналіз та дослідження фінансового стану

Операційна спрямована на розподіл ресурсів, планування їх використання 

Корпоративна стратегія, що охоплює у цілому усі напрями діяльності, узагальнює та систематизує 
їх, указує на напрям діяльності всього підприємства

Розвитку

Концентрації
передбачає зосередження ресурсів за певним напрямом, їх розподіл та координацію 
у ньому для максимального розвитку цього напряму, досягнення бажаного кінцевого 
результату

Інтеграції передбачає об’єднання кількох напрямів діяльності чи партнерів для досягнення 
спільної цілі і збільшення кінцевих результатів діяльності 

Диверсифікації розроблення та просування кількох не пов’язаних між собою видів продукції чи 
послуг, розширення спектру діяльності

Підтримки

Модифікації передбачає планування розширення цільової аудиторії у наявних товарів та послуг. 
Стратегія передбачає розроблення заходів для збереження цінності продукції

Підтримки 
виробничого 
потенціалу

довгостроковий план підтримки конкурентоспроможного виробництва

Згасання

Ліквідації систематизований план, що передбачає діяльність, спрямовану на припинення 
діяльності бізнесу та переорієнтування наявних ресурсів до іншої діяльності

Відновлення передбачає комплексну програму дій щодо виявлення та ліквідації «слабких місць» 
діяльності підприємства для відновлення після кризового періоду

Відділення
стратегія, що спрямована на поступову ліквідацію не всього бізнесу, а його 
неприбуткової (збиткової) частини для підвищення ефективності використання 
ресурсів, їх обороту
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ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY: ESSENCE AND CLASSIFICATION

The article considers the concept of strategy as a fundamental component of business, its interpretation and role in 
the company; explores methodological approaches to the classification of enterprise development strategies by papers 
of many native and foreign authors.The enterprise strategy is considered as one of the main concepts in strategic man-
agement. Various scholars have proposed many definitions of the term "strategy". From these definitions it has been 
concluded that strategy is a component of strategic management that allows the company to achieve clearly defined 
objectives, to ensure competitiveness in the market, to ensure the state of the company so that it can operate success-
fully in difficult market conditions.Every organization must have clearly defined goals in order to ensure stable work 
in the future. This requires managers to understand the essence of strategy, use techniques and methods of strategic 
management, development of strategic plans. Hence, the strategy must change and adapt to changing conditions of 
both external and internal environments of the company. The authors have defined that the strategy is a plan of the 
company, which should include both long-term and short-term goals of the company, which is based on competitive 
advantage, and which includes a list of tasks that must be attained to achieve these goals. The enterprise development 
strategy is a set of methods and processes invested in achieving goals and objectives. The formation of enterprise 
development strategy plays an important role in adapting the business to the ever-changing external and internal 
market environment. Based on the results of the analysis, the authors propose to add to the generally accepted classifi-
cation approaches the division of development strategies according to the stages of the life cycle of the strategic man-
agement area. The proposed classification is based on the stage of business development and involves the choice of a 
new approach to economic activity. Using of the proposed classification approach should simplify for the management 
of enterprises the choice among different ways of development and increase the overall efficiency of economic activity.

Key words: strategy, business, enterprise development, classification of strategies.
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