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Акцентовано важливість розуміння принципів розробки стратегії. Розглянуто теоретичні засади розробки 

стратегій розвитку діяльності суб’єкта підприємництва і діджиталізації . Висвітлено можливості при складанні 

стратегії суб’єкта підприємництва в умовах діджиталізації. Узагальнено основні способи розробки стратегій 

розвитку суб’єкта підприємництва. 
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Сучасні ринкові умови характерні своєю 

постійною змінністю, динамічністю та 

прогресивністю. Для подальшої діяльності 

підприємства, вище керівництво розробляє 

стратегію розвитку діяльності суб’єкта 

підприємництва. Стратегія розвитку має 

відповідати умовам, в яких підприємство 

функціонує. Головний фактор будь-якої стратегії 

розвитку є ризики, спровоковані вкладанням 

значних коштів на довгострокові терміни. Постає 

популярна проблема браку інформації для 

керівництва, що створює стратегію і користується 

застарілими способами взаємодії з інформацією, 

наприклад, паперовий документооборот. Через 

тривалий час виконання стратегії, запорукою 

успішності її реалізації є можливість корегування 

стратегії через плинність та змінність ринкового 

середовища.  Виявлення можливостей для 

розвитку підприємства базується на ретельній 

діагностиці внутрішнього і зовнішнього 

середовища за допомогою сучасних методів 

збору інформації. Успішна реалізація стратегії 

розвитку підприємства є схильність бізнесу до 

інноваційного шляху та використання здобутків 

діджиталізації, явища, що виникло у кінці ХХ 

століття і досі розвивається в наш час. Практично 

всі стратегії розробляються для досягнення 

прибуткових результатів. В умовах усе більш 

зростаючої конкуренції традиційні методи 

розробки стратегії розвитку суб’єкта 

підприємництва на теперішній час вже не можуть 

гарантувати збільшення обсягів виробництва або 

послуг, а часом не спроможні навіть забезпечити 

його функціонування на вже досягнутому рівні. 

Згідно із світового досвіду, наразі досить дієвою є 

розробка стратегічний рішень на основі 

діджиталізації господарських процесів, 

переорієнтація господарської діяльності на 

віртуальне середовище. 

Термін «діджиталізація» походить від 

англійського «digitalization» і в перекладі 

означає «оцифровування», «цифровізація»,чи 

«переведення у цифрову форму». Згідно з 

опису терміну Купріної К.О. та Хазанової Д.Л., 

діджиталізація – це будь-які способи 

переведення будь-якої інформації у цифрову 

форму [1, с. 259]. Діджиталізація, за словами 

Ж.-П. де Клерка, полягає у використанні 

цифрових ресурсів і даних для отримання 

прибутку, покращення діяльності бізнесу, 

трансформації внутрішніх процесів 

підприємств і створення зручного середовища 

для функціонування підприємства [2]. 

На думку Клименка С.М., сутність розробки 

стратегії розвитку суб’єкта підприємництва – це 

визначений і довготривалий напрям розвитку 

суб’єкта підприємництва, що охоплює сфери, 

засоби і методи його діяльності, а також 
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систему внутрішньої взаємодії та зовнішнього 

конкурентного положення, що в сукупності, 

спричиняє досягнення поставлених цілей [3, c. 

347]. Під час аналізу та дослідження інформації 

про розробку стратегії підприємства від відомих 

дослідників було визначено, що стратегія 

розвитку поділяється на групи активних 

стратегій і пасивних стратегій. 

Використання активних стратегій мають 

сенс під час активного етапу розгортання 

діяльності, поширенні і розвитку діяльності на 

ринку. Пасивні стратегії зазвичай використовують 

у час, коли підприємство вже досягло певних 

результатів на ринку або навпаки, знаходиться 

на середніх чи нижчих позиціях у рейтингу 

конкурентоздатності. В таких випадках 

приймаються консервативні рішення (політика 

незмінності) або копіювання певних методів 

діяльності або розвитку у конкурентів, що 

мають певну перевагу. 

Групи активних стратегій мають такий 

характер дій: 

– Постійний рух у розвитку, відповідно до 

змін ринкової ситуації; 

– Створення умов для випередження 

конкурентів в одному чи кількох показниках 

конкурентоспроможності; 

– Проведення внутрішніх дій, з 

можливістю корегування та адаптації; 

– Оптимізація у використанні ресурсів та часу; 

– Запровадження інновацій у діяльності 

підприємства; 

– Аналіз можливостей розширити діяльність 

підприємства або проникнення на нові ринки; 

– Постійний моніторинг та збір зовнішньої 

інформації, для зниження ризиків впливу 

зовнішнього середовища. 

Пасивні стратегії розвитку підприємства 

передбачають слідування за конкурентами. 

Метод діяльності підприємства є досить 

консервативним, через бажання знизити ризик 

змін показників. Другою причиною може бути 

необхідність утриматись від додаткових вкладень 

у експериментальні рішення, що можуть 

привести до витрат [4, с. 172]. Обидві групи 

стратегій зможуть виконуватись з більшою 

ефективністю при застосування наявних 

можливостей, що надає сучасна діджиталізація. 

Активні стратегії передбачають різноманітні 

позитивні зміни, покращення і нововведення, 

такі як: Збільшення прибутку, виробництва, 

клієнтської бази, торгових точок, партнерів, 

новинок тощо. Пасивно-наступальна стратегія 

характерна незначним збільшення прибутку за 

рахунок зменшення витрат, збільшення норм 

виробництва чи надання послуг. Підприємства 

з такою стратегією майже не впроваджують 

інновації через високу вартість і 

неперевіреність новинок. Ризики пасивно-

наступальної стратегії зазвичай незначні і 

малоймовірні. Пасивно-наступальна стратегія  

має функцію забезпечення фінансової 

стабільності, гарантування прибутків і 

помірного зростання підприємства, і також 

використання інноваційних здобутків минулого 

якомога довше [5, с.39]. Інші порівняльні 

характеристики активної і пасивної стратегій 

наведені в таблиці 1. 
 

Таблиця 1  

Порівняння характеристик активної і пасивної стратегій [6] 

№ Характеристика Активна стратегія Пасивна стратегія 

1 Рівень інвестицій Високий Середній, низький 

2 Ризики Високі, середні Середні, низькі 

3 Лояльність споживачів Завойовується Утримується 

4 Види продукції Нові, модернізовані Старі, перевірені, скопійовані. 

5 Рівень рекламної діяльності Високий Середній, низький 

6 Конкуренція Просування або утримання 

лідерських позиції, 

Підтримка позицій близьких 

до лідерських або їх втрата 

7 Менеджмент персоналу Інноваційний Консервативний 
 

Діджиталізація допомагає підприємству 

функціонувати швидше за часом та 

оптимально використовувати ресурси під час 

отримання витрат або отримання прибутку. 

Можливості діджиталізації для розробки 

стратегії розвитку підприємства можуть бути 

такими: 

– створення програмного забезпечення, як 

продукту для користування, задля отримання 

прибутку; 
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– використання програмного забезпечення для 

ефективного ведення підприємницької діяльності; 

– створення і підтримка результатів ІТ 

діяльності для підтримки контакту з клієнтами 

і партнерами: Додатки, сайти, форуми тощо; 

– перехід на новий рівень «оцифровування» 

своєї діяльності, використання цифрових 

технологій замість механічних технологій або 

людської праці; 

– можливість перейти на автоматизоване 

виробництво; 

– збір зовнішньої та внутрішньої інформації 

для створення ефективної стратегії підприємства; 

– перевірка інформації на актуальність та 

правдивість; 

– дистанційне дослідження елементів 

ринку, у сфері діяльності підприємства без 

додаткових витрат часу і ресурсів компанії. 

Діджиталізація, для розробки стратегії 

діяльності підприємства – це ефективний і 

сучасний інструмент, що використовується 

для підтримки зв’язку між виробником, 

споживачем і робітниками. Друга, але не менш 

важлива функція, це збір, опрацювання, 

зберігання і передача інформації, а інформація 

у сьогоденні – це один з цінніших ресурсів. 
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