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У представленому теоретичному дослі-
дженні розкрито сутність стратегії розви-
тку бізнесу. Досліджено поняття стратегії 
та стратегії розвитку бізнесу, наведено 
їх класифікацію на основі синтезу та ана-
лізу думок вчених-економістів. Розглянуто 
адаптацію базових стратегій до умов під-
приємств ринкової торгівлі. Виділено стра-
тегічні типи орієнтації підприємств на 
прибуток. Встановлено найбільш значущі 
чинники зовнішнього та внутрішнього серед-
овища підприємства. Запропоновано стра-
тегічні альтернативи розвитку підприємств 
за окремими складовими. Реалізація страте-
гії підприємства повинна відбуватися шляхом 
посилення конкурентних переваг. Виявлено, 
що найбільш ефективною та перспектив-
ною є конкурентна маркетингова страте-
гія, яка спрямована на постійне зростання 
частки ринку підприємств та включає збіль-
шення обсягів реалізації продукції за рахунок 
удосконалення комунікаційної політики, роз-
витку збутової мережі та розширення асор-
тименту продукції підприємств.
Ключові слова: стратегія, стратегії роз-
витку бізнесу, стратегія зростання при-
бутковості бізнесу, внутрішнє середовище, 
зовнішнє середовище, фактори впливу на 
прибутковість бізнесу.

В представленном теоретическом иссле-
довании раскрыта сущность стратегии 

развития бизнеса. Исследованы поня-
тия стратегии и стратегии развития 
бизнеса, приведена их классификация на 
основе синтеза и анализа мыслей уче-
ных-экономистов. Рассмотрена адап-
тация базовых стратегий к условиям 
предприятий свободной торговли. Выде-
лены стратегические типы ориентации 
предприятий на прибыль. Установлены 
наиболее значимые факторы внешней и 
внутренней среды предприятия. Пред-
ложены стратегические альтернативы 
развития предприятий по отдельным 
составляющим. Реализация стратегии 
предприятия должна происходить путем 
усиления конкурентных преимуществ. 
Выявлено, что наиболее эффективной 
и перспективной является конкурент-
ная маркетинговая стратегия, которая 
направлена на постоянный рост доли 
рынка предприятий и включает увели-
чение объемов реализации продукции за 
счет совершенствования коммуникацион-
ной политики, развития сбытовой сети 
и расширения ассортимента продукции 
предприятий.
Ключевые слова: стратегия, стратегии 
развития бизнеса, стратегия роста при-
быльности бизнеса, внутренняя среда, 
внешняя среда, факторы влияния на при-
быльность бизнеса.

The presented theoretical study reveals the essence of business development strategy. Concepts of strategy and strategy of business development are 
investigated; their classification is given on the basis of synthesis and analysis of the opinions of economists. The adaptation of the basic strategies to the 
conditions of the enterprises of market trade is considered. Strategic types of enterprise orientation on profits are highlighted. The most significant factors of 
external and internal environment of the enterprise are established. Strategic alternatives for the development of enterprises on individual components are 
proposed. Issues of profitability and management of the formation of the company’s profit, as well as ensuring optimal distribution and use, are devoted to a 
large number of works of scientists of Ukraine and abroad, in particular, such scientists as I.A. Blanc, M. Porter, Yu.F. Brighhem, M. Erhardt, A. Thompson. 
A. Thomson highlights growth strategies at the expense of: expansion, diversification, vertical and horizontal integration, globalization of activity. M. Porter 
refers to growth strategies that are used in industries that are dynamically developing and in which technology is rapidly changing, and there is a significant 
annual increase. V.R. Vesnin believes that growth strategies and a strategy of moderate growth can be directly attributed to growth strategies. Z.E. Sher-
shneva describes four growth strategies: expansion, diversification, integrated growth and globalization. The growth strategy is typical of those businesses 
whose business is just starting or developing. This strategy involves the selection of target segments, increased investment, research and innovation. Imple-
mentation of the strategy of the company should take place by increasing the competitive advantages. It is revealed that the most effective and promising 
is a competitive marketing strategy, which is aimed at the constant growth of the market share of enterprises and will include an increase in the volume of 
sales through the improvement of communication policy, the development of the sales network and the expansion of the range of products of enterprises.
Key words: strategy, strategy, business development, growth strategy profitability of the business, internal environment, external environment, factors 
influencing the profitability of the business.

СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БІЗНЕСУ
GROWTH STRATEGIES THE PROFITABILITY OF THE BUSINESS

Постановка проблеми. Швидкі зміни зовніш-
нього середовища змушують підприємства діяти 
в умовах невизначеності, що обумовлене при-
скоренням динамічності трансформації процесів 
в економіці України. Процес стратегічного управ-
ління є однією з умов розвитку підприємства про-
тягом довгого часу. Види діяльності та пріоритети 
підприємства визначає вибрана стратегія. Стра-
тегічні цілі підприємства, спрямовані на вижи-
вання, стабілізацію підприємства та завоювання 
нових ринків, зрештою, максимізацію прибутку 
хоча й схожі, проте на кожному підприємстві інди-
відуальні. Саме тому доцільним є обґрунтування 
стратегії зростання прибутковості бізнесу. Сьо-
годні поки не існує універсальних форм організації 
успішної діяльності підприємств. Розроблення й 

застосування будь-яких маркетингових прийомів 
вимагають індивідуального підходу, який би врахо-
вував особливості функціонування підприємства 
на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням прибутковості та управління формуван-
ням прибутку підприємства, а також забезпечення 
його оптимального розподілу й використання при-
свячена велика кількість робіт вчених України 
та зарубіжжя, зокрема І.А. Бланка, М. Портера, 
Ю.Ф. Брігхема, М. Ерхардта, А. Томпсона.

Незважаючи на велику кількість наукової літе-
ратури щодо цього, обґрунтування стратегії зрос-
тання прибутковості підприємства є не досить 
дослідженою, особливо з урахуванням індивіду-
альності для кожного підприємства.
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Таблиця 1
Матриця Ансоффа [6]

Ринки
Наявні Проникнення на ринок Розвиток продукції

Нові Розвиток ринку Диверсифікація
Наявна Нова

Продукція

Сьогодні підприємства України опинилися в 
такому стані, за якого стратегічне планування 
здійснюється в умовах невизначеності, а важливі 
стратегічні рішення приймаються за нестачі прак-
тичного досвіду роботи та економічних знань у цій 
сфері. За таких умов підприємствам необхідно 
приділити більше уваги питанням вибору страте-
гій розвитку бізнесу.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження стратегій розвитку бізнесу, вибір опти-
мальної стратегії зростання прибутковості бізнесу 
у сучасних реаліях української економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У розглянутій економічній літературі пропонуються 
різні класифікації видів та груп стратегій. Проте 
така різноманітність ускладнює розуміння страте-
гії як основного плану досягнення цілей організа-
ції, тому метою статті є аналіз наявних підходів до 
класифікації стратегій зростання, розгляд базових 
стратегій та адаптація їх до умов підприємств рин-
кової торгівлі.

Стратегія – це довгостроковий якісно спрямо-
ваний розвиток організації, що стосується сфери, 
засобів та форм її діяльності, системи взаємовід-
носин усередині організації, а також позиції органі-
зації в навколишньому середовищі [2, с. 220].

Стратегію також розуміють як загальний, все-
бічний план досягнення цілей; стрижень, навколо 
якого концентруються всі види виробничо-госпо-
дарської діяльності; принцип поведінки або сліду-
вання якійсь моделі поведінки.

З огляду на те, що сам термін «стратегія» фак-
тично передбачає спосіб досягнення певної мети, 
базові стратегії зростання спрямовані на досяг-
нення цілей збільшення ринкової частки, кількості 
напрямів діяльності підприємства, кількості про-
дуктів, що випускаються, кількості підрозділів під-
приємства, кількості цільових ринків, як наслідок, 
збільшення розмірів доходів і прибутку підприєм-
ства, яке їх реалізує.

Стратегію розвитку бізнесу та зростання його 
прибутковості необхідно розглядати як лінію альтер-
нативної поведінки підприємства, яка приведе до 
тривалого успіху конкретного бізнесу підприємства 
та успіху бізнес-процесів підприємства загалом.

Так, наприклад, А. Томсон виділяє стратегії 
зростання (різними темпами) за рахунок експан-
сії (створення/захоплення ринку, розвиток ринку 
та/або виробничого потенціалу); диверсифікації 
(центрованої, спорідненої, неспорідненої, конгло-

мератної); вертикальної та горизонтальної інте-
грації; глобалізації діяльності [5].

М. Портер до стратегій зростання відносить 
стратегії зростання, які використовують у галузях, 
що динамічно розвиваються та в яких швидко змі-
нюється технологія, а також спостерігається зна-
чний щорічний приріст. До цієї групи конкурентних 
стратегій зростання належать стратегії концентро-
ваного зростання, які пов’язані зі зміною продукту 
та (або) ринку. Конкретними їх типами є стратегії 
проникнення й посилення позицій на ринку (стиму-
лювання купівлі традиційними покупцями, збіль-
шення частки ринку, залучення покупців від конку-
рентів, залучення нових споживачів, пошук нових 
можливостей користування); розвитку ринку (вихід 
на нові сегменти, нові територіальні ринки, нові 
збутові мережі); розвитку продукту (впровадження 
інноваційних товарів, нових марок, модифікація 
асортименту, вдосконалення параметрів продукції, 
розвиток інструментальних та емоційних характе-
ристик тощо); стратегії диверсифікованого зрос-
тання, що реалізуються тоді, коли підприємства 
не можуть далі розвиватись на конкретному ринку 
з певним товаром у межах певної галузі. Осно-
вними з них є стратегії концентричної диверсифі-
кації (пошук нових видів діяльності одного й того ж 
рівня), чистої диверсифікації (освоєння абсолютно 
нових видів діяльності), конгломеративної дивер-
сифікації (збільшення обсягів продажу нових това-
рів на традиційних та нових ринках).

Стратегії концентрованого та диверсифікова-
ного зростання відображені на матриці Ансоффа 
(табл. 1).

Стратегії обмеженого зростання застосовує 
більшість підприємств у галузях зі стабільною 
технологією, що склалися. Цілі розвитку визна-
чаються «від досягнутого» й коригуються за умо-
вами, що змінюються. Це найпростіший та най-
менш ризикований шлях дій.

На думку В.Р. Весніна, до стратегій зростання 
можна віднести безпосередньо стратегію зрос-
тання й стратегію помірного зростання. З.Е. Шерш-
нева описує чотири стратегії зростання, такі як 
експансія, диверсифікація, інтегроване зростання 
та глобалізація [1, с. 71–80].

Отже, стратегія зростання є характерною для 
тих підприємств, бізнес яких лише розпочинається 
або розвивається. Ця стратегія передбачає вибір 
цільових сегментів, посилене інвестування, нау-
ково-дослідні розробки та інновації. Для цієї стра-
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Таблиця 2
Типи стратегій бізнесу підприємства

Класифікаційна ознака Тип стратегії
Тип конкурентної переваги або спосіб забезпечення 
конкурентної переваги

Стратегії лідерства щодо мінімізації витрат 
виробництва продукції
Стратегії диверсифікації виробу
Стратегії фіксації певного сегменту ринку й 
концентрації зусиль фірми на ньому

Рівень глобалізації чи диверсифікації (в межах) 
конкретного бізнесу

Стратегії вузької спеціалізації та диверсифікації в 
межах певного бізнесу

Конкретна позиція в конкретному бізнесі Стратегія лідерства
Стратегія претендента на лідерство
Стратегія наслідування (послідовника)
Стратегія новачка в галузі

Напрям розвитку окремого бізнесу підприємства Стратегія стабілізації (утримання)
Стратегія зростання (позитивного розвитку)
Стратегія інтеграції в контексті певного бізнесу
Стратегія скорочення в контексті певного бізнесу

тегії можна виділити три основних різновиди, а 
саме стратегію концентрованого росту, що перед-
бачає посилення позицій на ринку або пошук 
нових ринків; стратегію інтегрованого росту, що 
передбачає побудову вертикальної структури або 
горизонтальну інтеграцію; стратегію диверсифіка-
ції, що передбачає розроблення нових продуктів 
на наявному ринку або просування наявної про-
дукції на нові ринки [4].

Типи стратегій бізнесу за класифікаційними 
ознаками наведені в табл. 2.

Під час розгляду організації загалом доцільно 
визначити стратегію як генеральний напрям дій 
організації, слідування якому в довгостроковій 
перспективі має привести її до досягнення мети.

Всі розглянуті стратегії діляться на стратегії 
зростання (розвитку) й стратегії скорочення. У тій 
економічної ситуації, що склалася сьогодні в Укра-
їні, більшість підприємств прагне не тільки вижи-
вати, але й розвиватися. Отже, вибрана стратегія 
повинна обґрунтовувати перспективний розвиток 
підприємства. Ці стратегії зростання належать до 
базових, або генеральних, стратегій, складають 
основну групу стратегій розвитку для будь-якого 
підприємства, що розвивається та перебуває на 
етапі життєвого циклу зростання. Особливостями 
загальних, базових стратегій підприємства є те, 
що вони, по-перше, спрямовані на функціону-
вання та розвиток підприємства в довгостроковій 
перспективі, а по-друге, безпосередньо пов’язані з 
місією та цілями підприємства [11, с. 699].

Щоби підприємство було рентабельним, отри-
мувало стабільний дохід та могло в подальшому 
використовувати отримані кошти для покра-
щення діяльності власного підприємства (ново-
введення, найняття висококваліфікованих пра-
цівників, навчання кадрів, покращення умов праці 
тощо), тобто здійснювати самоінвестування, 
керівництву слід правильно вибрати тип страте-

гічної орієнтації прибутку, оскільки планування 
прибутку на короткострокову перспективу та без-
посереднє його використання залежать саме від 
вибраної стратегії.

Отже, щоби не виникли форс-мажорні обста-
вини у вигляді неотримання запланованого 
рівня прибутку, керівництву потрібно вибрати 
одну зі стратегій формування прибутку. Вирізня-
ють такі стратегічні типи орієнтації підприємств 
на прибуток.

1) Стратегія одержання задовільного прибутку, 
що базується на одержанні підприємством такого 
рівня прибутку, якого вистачить на покриття всіх 
витрат і розвиток у довгостроковому періоді. Сут-
ність цієї стратегії полягає в урахуванні ризику під 
час планування. Стратегія забезпечення задовіль-
ного прибутку передбачає закріплення конкурент-
них позицій підприємства на ринку, можливість 
здійснення інвестиційного та інноваційного розви-
тку, матеріальної мотивації персоналу тощо.

2) Стратегія мінімізації прибутку (стабільного 
прибутку), що передбачає максимізацію мінімуму 
доходів, що очікуються, разом з мінімізацією мак-
симуму збитків під час зважання на дії конкурен-
тів. Зазначена стратегія набуває все більшого 
поширення, оскільки передбачає рентабельну 
діяльність підприємства та його розвиток, але не 
вимагає максимізації прибутку.

3) Максимізація прибутку, що передбачає 
одержання максимально високого прибутку як за 
рахунок внутрішніх резервів, так і за рахунок спо-
живачів. В основу діяльності більшості вітчизня-
них підприємств покладена стратегія максимізації 
прибутку. Використання цієї стратегії в коротко-
строковому періоді не забезпечує відповідних 
темпів економічного зростання в довгостроковому 
періоді. Виникає загроза використання високого 
прибутку на поточні цілі, внаслідок чого підпри-
ємство втрачає важливе джерело фінансування 
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розширеного відтворення, збільшується загроза 
банкрутства, викликана високим рівнем ризику 
діяльності [9].

Оскільки прибуток є головною метою діяль-
ності кожної комерційної установи, керівництву 
потрібно ретельно вивчати фактори макро- та 
мікросередовища підприємства, які безпосеред-
ньо впливають на їх господарювання та є його 
невід’ємною частиною. Отже, управління форму-
ванням прибутку в процесі операційної, фінансо-
вої та інвестиційної діяльності зводиться до гра-
мотного вибору стратегії отримання прибутку та 
є важливим аспектом його подальшого викорис-
тання на користь компанії.

Для визначення основних напрямів підвищення 
прибутковості бізнесу необхідно визначити фак-
тори впливу на прибутковість. Одними з ключових 
факторів впливу є висока якість менеджменту та 
маркетингова активність. Також першочерговими, 
на нашу думку, є такі фактори, як структура капі-
талу підприємства та управління ним, покриття 
доходами витрат підприємства. Підприємствам 
доцільно розробляти стратегію прибутковості 
своєї діяльності за такими складовими.

1) Стратегія управління організаційною струк-
турою та ризиками:

– створення багаторівневої системи управ-
ління підприємством з чітким визначенням функ-
цій усіх відділень;

– створення комплексної системи аналізу-
вання та планування;

– формування процесу управління ризиками 
на основі визначення єдиних підходів з викорис-
танням інформаційних технологій.

2) Маркетингова стратегія:
– створення системи PR задля закріплення 

бренду підприємства та його місця в системі сус-
пільних відносин;

– використання інформаційних каналів розмі-
щення реклами з огляду на мету підприємства та 
принципи роботи з основними групами клієнтів;

– спонсорство, благодійність.
3) Стратегія контролю:
– вдосконалення системи контролю за діяль-

ністю підприємства;
– створення системи контролю за діяльністю 

окремих структурних підрозділів підприємства та 
господарською діяльністю загалом.

4) Стратегія управління персоналом:
– удосконалення системи підвищення квалі-

фікації персоналу;
– впровадження системи планування кар’єри 

для перспективних працівників;
– створення ефективної системи мотивації 

співробітників.
Висновки з проведеного дослідження. 

Таким чином, досліджено підходи до визначення 
базових стратегій зростання в економічній літера-

турі, запропонована класифікація цих стратегій на 
основі синтезу й аналізу думок вчених-економіс-
тів. Також розглянуто особливості застосування 
запропонованих стратегій зростання на торгових 
підприємствах.

Реалізація стратегії підприємства, на нашу 
думку, повинна відбуватися шляхом посилення 
конкурентних переваг продукції підприємства, 
збільшення обсягів збуту продукції за рахунок 
удосконалення комунікаційної політики, розши-
рення асортименту та розвитку збутової мережі. 
Це дасть змогу підприємству поліпшити позиції 
на ринку, підвищити конкурентоспроможність та 
забезпечити стійкий розвиток у довгостроковій 
перспективі.
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GROWTH STRATEGIES THE PROFITABILITY OF THE BUSINESS

The purpose of the article. Rapid changes in the environment force enterprises to operate in conditions 
of uncertainty due to the acceleration of the dynamics of the transformation of processes in the Ukrainian 
economy. The process of strategic management is one of the conditions for enterprise development over a 
long period of time. The types of activities and priorities of the company determine the chosen strategy. The 
strategic objectives of the enterprise aimed at survival, stabilization of the enterprise and the conquest of new 
markets, and ultimately profit maximization, albeit similar, but they are individual in each enterprise. That is 
why it is expedient to justify the strategy of increasing profitability of business. Today, there are no universal 
forms for the organization of successful business activities. The development and application of any market-
ing techniques requires an individual approach that takes into account the peculiarities of the operation of the 
company on the market.

Methodology. In the paper, a theoretical analysis of strategies for increasing the profitability of a business 
is conducted, based on a comparison of categorical apparatus, generalization, and synthesis with the help of 
modern literary sources.

Results. Strategy is a long-term, qualitatively oriented development of the organization concerning the 
sphere, means and forms of its activity, the system of interrelations within the organization, as well as the posi-
tion of the organization in the environment. A strategy is also understood as a general, comprehensive plan for 
achieving goals; as a core, around which all types of industrial and economic activity are concentrated; as a 
principle of behavior or following a model of behavior. Given that the term “strategy” actually means a way to 
achieve a certain goal, the basic growth strategies are aimed at achieving the goals of increasing the market 
share, the number of directions of the enterprise activity, the number of products produced, the number of divi-
sions of the enterprise, the number of target markets, and, as consequence – to increase the size of income 
and profits of the company that implements them. The strategy of business development and growth of its 
profitability should be considered as a line of alternative behavior of the enterprise, which will lead to long-term 
success of a concrete business of the enterprise and to the success of business processes of the enterprise as 
a whole. In order for the company to be profitable, it has received a stable income, and could use the proceeds 
to improve its own business (innovations, hiring of highly skilled workers, training of personnel, improvement 
of working conditions, etc.), that is, self-investing, the management should choose the type of strategic profit 
orientation, because the planning of profit for the short term and its direct use depends on the chosen strategy.

Practical implications. Thus, the approaches to determining the basic strategies of growth in the eco-
nomic literature and the proposed classification of these strategies based on the synthesis and analysis of the 
opinions of scientists-economists. Also, the peculiarities of application of the proposed growth strategies at 
trade enterprises are considered.

In our opinion, realization of the strategy of the enterprise should be done by increasing the competitive 
advantages of the company’s products, increasing the sales volumes by improving communication policy, 
expanding the range and developing the distribution network. This will enable the company to improve its posi-
tion on the market, improve its competitiveness and ensure sustainable development in the long run.

Value/originality. In our work, we considered the choice of strategies for increasing the profitability of 
business. Analyzing the scope of production, this economic category faces certain analytical complexities. 
Problems and problem issues determine the prospects for further research into business development strate-
gies. In particular, opportunities to improve market position, increase competitiveness and ensure sustainable 
development in the long run.


