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Економічна криза, що розпочалась в країні в наслідок військових дій на сході країни, 
наклала слід на розвиток всіх вітчизняних торгових підприємств, та на зниження їх 
економічно діяльності. Коливання курсу долара негативно позначилось на ціноутворенні. 
Такі приклади говорять про неможливість глобального, повного передбачення ринкової 
ситуації керівником підприємства. В той же час керівник повинен проводити аналіз ринку 
щодня, обирати оптимальну та адекватну поведінку підприємства в цілому, прогнозувати. 

Переваги в конкурентоздатності будь-якого підприємства забезпечують йому 
економічне зростання. Тим більше, коли мова йде про підприємство торгівельної галузі. 
Чому торгівельне підприємство займає почесне місце серед інших? Тому, що торгівля 
складає базову основу економіки країни та її областей. 

З метою аби торгівельне підприємство в довгостроковому періоді досягло 
вищезазначених переваг, воно повинно формувати заздалегідь стратегічні напрями та мати 
ефективні інновації внутрішніх процесів [1]. 

Обумовимо відразу, що інновації мають виступати у двох напрямках: як спроба 
задовольнити попит та знизити витрати щодо конкурентних підприємств та як спроба 
збільшити ефективність внутрішніх резервів. 

Формування особливостей розвитку стратегічних напрямів торговельних підприємств 
базується на виділенні головних, або пріоритетних, напрямів відповідно до [2]: 

 ефективності; 
 економічних процесів; 
 корпоративної діяльності; 
 до певного виду економічних процесів. 
В економічній літературі можемо виділити види основних загальних стратегій 

підприємства (табл. 1) [3].  
Таблиця 1 

Види основних загальних стратегій підприємства 
 
№ Вид стратегій Характеристика 

1 Прискореного 
зростання 

Використовується торговельним підприємством лише у випадку, коли 
воно знаходиться в стабільному, стійкому стані. Мова йде про 
підприємство у якого рівень внутрішнього капіталу високий, торговельна 
діяльність має достатньо ефективній рівень, що постійно зростає, позиції 
на ринку укріплюються. 

2 Обмеженого 
зростання 

Напрям дії в тому випадку, коли зростання вищезазначених показників 
зменшується: конкурентоспроможність знижується, уповільнюється оборот 
товарів, прибуток стає меншим. 

3 Стабілізації 

Напрям використовується торговельним підприємством тоді, коли воно 
підвищує ціни, але одночасно і не втрачає позиції збуту товару (продажі 
збільшуються, а от витрати обігу зменшуються). Під час банкрутства 
торговельного підприємства застосовується стратегія виживання, задля 
захисту його економічної діяльності. 

4 Скорочення 
діяльності 

Напрям застосовується підприємством також у період кризи, коли слід 
скоротити види своєї діяльності, або зайнятися іншим видом задля 
збереження свого місця на ринку. 
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Отже комбінуючи зазначені напрями та види основних загальних стратегій можна  в 
подальшому досягти значних результатів та набути діяльності підприємства стабільного 
розвитку. 

Але не слід забувати про типові помилки, щодо розвитку діяльності підприємства. До 
них можна віднести такі [4]: 

 відсутність впровадження нових інновації, та як слідство підприємство шукає та 
приймає не вірні управлінські рішення (наприклад монополізація ринку); 

 задля уникнення податків в підприємстві штучно створюють ситуацію кризової 
економічної ситуації; 

 вкладення фінансових інвестицій без подальшої реальної перспективи розвитку. 
Таких помилок насправді багато, але саме зазначені зустрічаються найчастіше. Таким 

чином, керівник підприємства торговельної галузі, відразу ж, на початку діяльності 
підприємства, має визначити конкурентів, сформувати свою ринкову позицію, визначити 
партнерів, сформулювати торгівельну пропозицію та обрати вірний стратегічний напрям 
розвитку підприємства. 

Керівник підприємства має усвідомлювати масштаби розвитку підприємства та знати 
зброю досягнення результатів у майбутньому. Керівник повинен заздалегідь знати звідкіля 
візьмуться і направляться в подальшому потоки інвестицій. Ці правила мають забезпечити 
успіх, але всі обставини людина не може передбачити, іноді конкретні випадкові ситуації 
вирішують водночас долю конкретного проекту, чи конкретної угоди. 
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