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ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
У статті розглядаються сучасні тенденції розвитку економічних систем та підприємств,
що потребує пошуку більш адаптованих до бізнесу економічних структур шляхом удоскона
лення системи управління
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Постановка завдання. Високий рі
вень вимог у сучасному глобалізовано
му світі потребує пошуку більш адап
тованих до бізнесу економічних систем
та підприємств, пристосованих до змін
умов економічної діяльності.
Інтеграція і глобалізація бізнесу,
зростання підприємств пов’язані з но
вими науковими підходами до розробки
методів стратегічного управління. Спо
стерігаються прискорення темпів НТП,
скорочення життєвих циклів продукції,
автоматизація виробництв, упроваджен
ня комп’ютерів і мереж, а також інно
ваційних процесів і технологій. Назва
ні тенденції сильно ускладнюють управ
ління господарською діяльністю.
Масштаби сучасного світового гос
подарства при величезних інформацій
них потоках диктують спрямованість і
цілі економічних процесів, необхідність
обліку складної і динамічної взаємоза
лежності господарських процесів на рів
ні регіонів, галузей бізнесу і глобальної
економіки.
Зростають потоки різноманітної ін
формації і необхідність їх оперативної
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переробки. Пріоритетними стає органі
заційне знання і корпоративний харак
тер бізнесу.
Аналіз останніх досліджень та пуб
лікацій. Нові проблеми комерції і біз
несу успішно вирішуються системни
ми методами, що базуються на цілісно
му уявленні процесів і явищ реального
світу. Системний опис дозволяє зібрати
все воєдино, зберегти загальну картину
і характер взаємодії елементів виробни
чої діяльності.
Використанню методів системного
аналізу в управлінні присвячують ува
гу вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як:
В. Ткаченко, Б.І. Холод, І. Сазонець,
С. Чимшит, О. Міщенко, О. Ульян
ченко, В. Одрін, В. Путятін, В. Каді
євський, В. Абчук, О. Біляєва, О. Де
нисова, Н. Дегтярьова, М. Месарович,
К. Нейгойце [2, 5, 6, 9, 10].
Однак, незважаючи на досить ве
лику кількість праць, присвячених цій
проблемі, окремі її аспекти недостатньо
розроблені та висвітлені в економічній
літературі.
Класична теорія управління вирі
шила більшість проблем індустріальної
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епохи за рахунок регламентації опера
цій при відносній простоті технологій і
невисокій кваліфікації працівників. Тра
диційне управління опиралося на ви
робничу механізацію, розкладання про
цесів на складові.
Умови бізнесу, підприємництва,
ринкового господарювання являють
собою взаємообумовлені багатогран
ні, складноструктуровані явища, які, на
думку В.А. Ткаченка, потребують комп
лексного підходу до формування [10].
Але, обираючи як орієнтир змішану еко
номіку, соціально-орієнтований ринок,
треба враховувати й особливості підхо
дів до бізнесу, підприємництва, систем
господарювання.
З цього випливає необхідність ро
зуміння різниці між основоположними
принципами і виробничими альтерна
тивними засобами проведення правиль
ної економічної політики, в основі якої
були ці принципи.
В основі системного підходу – ви
користання теорії систем [1, 2]. Найва
гоміший внесок у розвиток системно
го підходу належить Честеру Бернарду,
який розглядав організацію як соціальну
систему; Пітеру Друкеру, який зосеред
жував виняткову увагу на ролі професіо
налізму менеджера, самоуправлінні, ор
ганізаційній спрямованості; авторам мо
делі Мак-Кінзі «7-S» – Томасу Пітерсу і
Робетру Уотерману.
Подальші розробки П. Друкера,
Р. Девіса, Л. Ньюмена, Д. Міллера та ін.
стали основою «емпіричної» школи ме
неджменту, яка мала за мету застосуван
ня цільового управління.
Найповніше обґрунтована теорія
управління в працях Джоана Вудвор
да, Джеймса Томпсона, Пола Лоуренса,
Джона Гелбрейта, Тома Бернса та ін.,
чиї міркування передували ідеям дослі
дження операцій, моделювання, органі
заційної поведінки.
Розвиток інформаційних і комп’ю
терних систем, інформаційних техноло
гій відкрив етап комп’ютеризації управ
лінських процесів з 80-х років ХХ ст.
Останнім часом для досягнення цілей
управління використовуються різні мо
делі.
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Мета статті – визначення напрям
ків стратегічного розвитку підприємств
згідно із сучасними тенденціями та
швидкої адаптації до змін у економічної
діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для того, щоб успішно управля
ти розвитком суб’єктів економіки, регу
лювати різноманітні процеси, необхідно
точно визначати цілі, готувати науковообґрунтовані заходи, що забезпечують
досягнення цих цілей.
Приведення концепції управлін
ня у складних економічних системах у
відповідність з указаними тенденціями
потребує вдосконалення сучасної діяль
ності.
У бізнесі успіх фірми залежить від
навколишнього середовища, тому мене
джерам потрібно думати про компанію
як про елемент екосистеми, де поєдна
ні інтереси членів суспільства та інтере
си всіх учасників бізнесу, де кожний ви
конує те, що в нього виходить найкраще
і чим є бажання займатися.
У 1995 р. М. Тресі й Ф. Вірсе
ма, представники консалтингової фір
ми CSC INDEX, радили кожній фір
мі проаналізувати, чим вона найбільш
приваблива для споживача, і перетво
рити власну унікальну цінність у дов
гострокову стратегію (тобто визначити
свої сильні сторони й зміцнювати їх).
Для цього рекомендували обрати один з
трьох напрямків:
1. Постійно поліпшувати виробни
чі процеси.
2. Постійно поліпшувати продукцію.
3. Постійно поліпшувати прийоми
обслуговування.
Вибір повинен був бути максималь
но продуманим, інакше, стверджували
автори концепції, фірма зійде зі шляху
й зазнає поразки.
Відповіддю на цей підхід ста
ло більш широке розуміння дій компа
ній, в яких однаково важливі як конку
ренція, так і співробітництво. Психолог
Дж. Ф. Мур з Гарвардського універси
тету розвинув теорію підприємницьких
екосистем.
Він порівнював бізнес-середовище
з екологічною системою, в якій мають
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місце не тільки боротьба, але й еволю
ція, співробітництво та взаємозалеж
ність згідно з фазами життєвого циклу
фірми в екосистемі.
1. Стадія зародження.
Необхідно знайти таку ринкову
нішу, що не гальмуватиме її зростання,
відкриває значні збутові перспективи і
водночас є досить віддаленою від кон
курентів.
2. Стадія розширення.
Екосистема зміцнюється за рахунок
створення сприятливого оточення з по
стачальників, споживачів, інших учас
ників бізнесу та одержує механізми ви
живання, якщо вдається перебороти за
грозу альтернативних продавців.
3. Стадія – боротьба за лідерство,
де разом з партнерами присутні конку
ренти.
Тут необхідні зниження витрат, ре
структуризація, субпідряд, головним ва
желем підтримки життєздатності систе
ми є інновації привабливі для клієнтів і
партнерів.
4. Стадія – криза екосистеми через
старіння, зіткнення з іншими підприєм
ницькими структурами або несприятли
ву зміну середовища функціонування.
Замість стратегії, спрямованої на
створення односторонніх переваг, фір
мі потрібно стати чимось подібних до
садівника або лісника, який вирощує й
підтримує екосистему в цілому. У ній
поєднуються вплив зовнішнього середо
вища, конкуренція й еволюція, тобто
«коеволюція».
У цих умовах можна спробувати ра
дикально трансформувати компанію,
вивчаючи причини її занепаду й згурту
вавши всі зацікавлені у виживанні сто
рони, але успіх ще не гарантований.
Наприкінці ХХ ст. у середині 90-х рр.
формується і набуває широкого розпо
всюдження точка зору, що у конкурен
ції перемагає той, хто зможе формувати
ринки майбутнього і домінувати на них.
Новаторську концепцію стратегіч
ного розвитку (стратегія інтелектуаль
ного лідерства) першими запропонува
ли Г. Хемел і К. Прахалад [3]. Вони від
значили, що галузі гігантів перемагають
компанії, що відстають від них за фінан

совими можливостями і мають порівня
но незначні традиційні переваги щодо
якості продукції або ефективності ви
робництва.
Стабільні раніше галузі стрімко змі
нюють конфігурацію, зливаються й роз
дроблюють у міру появи нових продук
тів («злиття», інформаційних технологій
і засобів на телебаченні), а перспектив
ність фірми визначається першістю не
на сьогоднішніх, а на майбутніх ринках.
Такі ринки ще не існують, але для їх не
обхідно уявляти вже зараз і прагнути до
їх формування, на що може знадобитися
5, 10 і більше років.
Успіх підприємства на ринку у су
часному світі є неможливим без враху
вання світових тенденцій та стратегіч
них приорітетів розвитку. У світі інфор
маційних технологій третього тисячоліт
тя відстань не має великого значення
для організації і ведення бізнесу. Пере
магати на «чужому полі» можливо лише
за наявності надійного виробничого та
ресурсного підгрунтя. Тому вміння ство
рювати і зміцнювати національні конку
рентні переваги на основі специфіки ре
гіонального природно-економічного се
редовища набуває більшого стратегічно
го значення.
Фірми створюються, організують
ся і управляються залежно від характе
ру конкуренції на внутрішньому ринку,
при цьому виробляються різні страте
гії і цілі. При конкуренції на внутріш
ньому ринку створюються також пере
ваги для національної галузі в цілому,
а не тільки для окремих підприємств.
Конкуренти запозичують один у одного
прогресивні їдеї і розвивають їх. Ці пе
реваги посилюються при концентрації
конкурентів в одній географічній міс
цевості.
Динаміка
сучасної
економіки,
швидкість та непередбачуваність про
цесів, що відбуваються у різних її сфе
рах (економічній, фінансовій, політич
ній, природно-екологічній, технологіч
ній), потребують залучення до аналізу
ряду важливих конкурентних факторів:
– винахідництво;
– значні технологічні досягнення
(біотхнологія, мікроелектроніка та ін.);
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– різкі зміни цін на ресурси (наф
това криза);
– значні зміни на світових фінансо
вих ринках або різке коливання обмін
них курсів;
– різке підвищення зовнішнього
або внутрішнього попиту;
– політичні рішення зарубіжних
урядів;
– війни.
Ці фактори важливі тому, що вони
впливають на позиції конкуруючих під
приємств. У результі цих подій можуть
бути зведені нанівець переваги ста
рих конкурентів і створені потенціали
для нових фірм, які досягли достатньо
го рівня конкурентоспроможності в но
вих умовах. Зазначені фактори є необ
хідними передумовами активізації про
цесів кластеротворення.
Кластер – одна із форм об’єднання
та взаємодії географічно локалізованих
між собою взаємодоповнюючих підпри
ємств для підтримки і координації дій.
Приклади відомих кластерів – інформа
ційні технології у Силіконовій долині,
виробництво кінофільмів у Голівуді, ін
дустрія дизайну та моди (Італія).
Практика останніх років показує
успішну діяльність великої кількості
кластерів і доводить їх конкурентні пе
реваги порівняно із діяльністю окремих
фірм конкретної галузі. Зокрема дослі
дження, які проводилися банком Італії,
доводять, що продуктивність і повер
нення інвестицій є на 2–5% вище, на
віть під час спаду економіки.
Об´рунтування ролі та перспектив
ності територіальних сітьових еконо
мічних мереж у сучасній економіці зна
йшло відображення в роботі «Конку

рентні переваги нації» (1990 р.) класика
теорії конкуренції М. Портера.
Найважливішими функціональни
ми елементами економічної системи є:
– міжнародне виробництво;
– міжнародна
науково-технічна
сфера;
– міжнародна валютно-фінансова
сфера;
– міжнародна торгівля.
Поширення явищ регіональної ін
теграції, взаємне пристосування націо
нальних економік та їх єдиний відтво
рювальний процес починають вплива
ти на інші сторони суспільного життя,
зумовлює розвиток практики міждер
жавних угод, створення наддержавних
структур, формування загальних норм,
правил та пріоритетів, тобто відбуваєть
ся інституціоналізація глобальної інфра
структури.
Усі стратегії сворення стійких кон
курентних переваг так чи інакше поді
ляються за чотирма типовими варіанта
ми (рис. 1).
Зважаючи на ці типові стратегії,
які є універсальними, життєздатними та
ефективними, М. Портер закликав ме
неджерів обирати тільки одну з них, щоб
не розпорошувати ресурси. Для правиль
ного вибору він рекомендував визначи
ти ланцюжок створення споживчих цін
ностей, певну ланку якого варто зроби
ти ключовою, тобто такою, що створює
конкурентні переваги. Нею можуть бути
виробнича діяльність, збут, обслугову
вання тощо.
Прогнозування майбутнього визна
ється важким, а планування на майбут
нє означає неприйняття невизначенос
ті у житті. Краще плисти течією і слід

Лідерство за рахунок
економії на витратах
виробництва
(менші витрати)

Диференціація

Концентрація на
зниженні витрат

Сфокусована
диференціація
(сегментація)

Рис. 1. Типові стратегії фірми, за М. Портером
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кувати за реакцією ринку, ніж дотриму
ватися плану, який не буде працювати.
Це пов’язане з тим, що стратегія повин
на бути скоріше творчою, ніж старанно
розробленою: вона повинна являти со
бою творчий, інтуїтивний процес взає
модії напрямів діяльності фірми і ситуа
ції на ринку. Цей підхід підтримується
канадським вченим Г. Мінцбергом.
У 1990 р. Г. Мінцберг узагальнив
і окреслил 10 різних шкіл стратегічної
думки:
1. Стратегія як загальна думка (пра
ці К. Єндрюса, 1960 і SWOT-аналіз).
2. Стратегія як план (модель І. Ан
софа, 1960 р.).
3. Стратегія як позиціонування (ма
кроекономічний підхід в 1960 і 1970 рр.
М. Портер).
4. Стратегія як навчання (теорія ро
зумного зростання Б. Куіна, де стратегія
розробляється як результат процеса за
думу, дій і зовнішніх подій).
5. Стратегія як політика і влада.
6. Стратегія як культура й ідеологія.
7. Стратегія і зовнішнє середовище.
8. Стратегія згідно з часом, просто
ром і станом.
У ХХІ ст. відбуваються зміни в еко
номіці і стратегії розвитку фірм. До суттєвих змін в економіці слід віднести:
1. Зростання важливості мереж.
Мережі становлять все більш значу
щу частину економіки, і їм властиві еко
номічні характеристики. Розвиток бага
тьох мереж, у тому числі функціональ
них операційних систем, Інтернету, до
водить, що мережі набули важливості в
економіці. Мережі є відображенням чіт
кої форми зростаючих доходів в еконо
міці.
До ознак мереж відносять розпо
всюдження і відкритість.
У мережевій економіці криві про
позиції мають нахил зверху догори за
мість знизу-вгору, а криві попиту спря
мовані наверх. Якщо ми робимо біль
ше, дешевше стає робити більше. Коли
мережі з’єднаються з іншими мережа
ми, вони стають більш цінними. Мережі
унікальні. Вони спричиняють дефляцію,
тому що знижують ціни.

2. Інтернет і відокремлення потоків
інформації від фізичних потоків.
В економіці відбувається інформа
ційна революція. Кожний у мережі має
змогу зробити більше цінності, якщо
усуває витрати, пов’язані з останнім
ланцюжком цінності.
3. Поділ економіки і ланцюгів вартості на більшу кількість рівней, які ста
новлять кращі частки більшої цінності,
ніж інші.
Часткою конкуренції стає кожний
окремий рівень.
Той, хто отримає інформаційні по
токи, отримає конкурентну перевагу на
відміну від володіння потоками.
Конкурентна перевага стає все
більш нетривалою. Єдиний надійний за
хист – знайти наступний стандарт до
того, як це зробить хтось інший, або
зробити якісь неординарні кроки, коли
нові стандарти ще тільки зароджуються.
У того, хто має позицію лідера, немає ні
хвилини покою.
Мала частка ланцюга вартості може
приносити значну частку загального
прибутку, який може надходити одному
домінуючому конкуренту.
Постійні інновації стають дохода
ми. Переможцями стануть ті, у кого бу
дуть кращі товари, кращі послуги і кра
ща стратегія.
Основи стратегії стають більш важ
ливими, але вони, як і раніше, досить
прості.
У минулому для того, щоб контр
олювати, необхідно було цим володі
ти. Зараз все змінюється. Сьогодні, щоб
контролювати, може бути достатньою
лише участь тільки в незначній частці
мережі або володіння незначною кіль
кістю активів.
Цінність залежить від розміру і
ваги. Виникає новий світ бізнесу, який
стратег повинен добре знати і викорис
товувати власні знання у своїх намірах.
Концепції стратегії не потрібно перепи
сувати, їх слід адаптувати і коригувати
до нового світу. Той, хто зможе це зро
бити, буде володіти ним.
Стратегія це не тільки процес ана
лізу, вона потребує інтуїції, детального
опрацювання, творчих навичок, сприй
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мання тенденцій ринків і знання того,
що кожна фірма може і чого не може
зробити.
Слідування пропозиціям є недо
статнім для успіху у бізнесі або отри
манні високого становища в житті у ці
лому. Стратегія потребує як аналізу, так
і роздумів.
Для того, щоб зробити стратегію
більш успішною, необхідно:
1. Створити диференційовану стра
тегію.
2. Операційні менеджери повинні
розробляти стратегію.
3. Корпоративні центри повинні
робити менше і проводити поділ фірми
або портфеля компанії.
4. Необхідно бути прагматичним у
відношенні до формулювання стратегії
(метод послідовного наближення).
5. Стратегію не треба розробляти в
дрібних деталях. Вона повинна бути ре
зультатом постійного процесу роздумів
і гіпотез, успіху і нових експериментів.
Цей процес має включати аналіз та інту
їцію, а також повинен тривати постійно.
Найкраща стратегія – це та, яка
проста і яку кожен може запам’ятати.
Стратегія тільки тоді буде працювати,
коли її не тільки зрозуміють усі, а також
вірять їй, але не менш важливо й те, що
всі мають право її удосконалювати.
Ніколи не повинно бути остаточ
ного рішення, стратегія повинна постій
но розвиватися і поглиблюватися. Тому,
як підкреслює В.А. Ткаченко, перш ніж
замовляти плани, необхідно виріши
ти питання щодо принципів, тобто по
ставити, науково обґрунтувати цільову
функцію [10].
Слід враховувати, що майже за
вжди, коли ми отримали негативний ре
зультат, потрібно шукати одну з найго
ловніших найбільш імовірних причин:
1. Можливо була неправильно зада
на цільова функція.
2. Було порушено один із визначе
них принципів чи методів.
3. Коли загально визначені до цих
пір наукові принципи і методи вже не
спрацьовують.
Слід намагатися побачити, пізнати,
усвідомити нові наукові факти, які ма
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ють замінити собою застарілі економіч
ні твердження.
Детальний аналіз проблемної ситу
ації, правильна постановка мети і зав
дань, підготовка альтернатив і вибір
оптимального варіанта згідно зі вста
новленим критеріям – необхідні факто
ри якості й ефективності управлінських
рішень.
Нова стратегія повинна бути адап
тована до реальної життєвої ситуації,
відносин між працівниками, покупця
ми, постачальниками, поетапно здій
снюватися і переглядатися у міру змін та
перевірки правильності припущень, по
кладених в її основу.
Висновки. Неможливо йти тим са
мим шляхом, який домінував у ХХ ст.,
потрібно виживати та розвиватися у но
вому тисячоріччі, яке диктує нові умови
і тенденції розвитку і враховувати нові
виклики, які необхідні для успіху фірми
у сучасних умовах, а саме:
– залежність від екосистем;
– перспективність та успіх фірми
визначаються не сьогоднішніми, а май
бутніми ринками, де пріоритет – за ін
телектуальним лідерством;
– вміле використання базових ха
рактеристик продукту плюс ключові
компетенції (знання, вміння та бажан
ня людей);
– перемога не ресурсами, а умін
ням;
– не володіти великою частиною
сьогоднішнього ринку – це не критерій
стратегічного успіху, а відзначатися ви
щою якістю та глибиною;
– процвітання можуть забезпечити
лише принципово нові види бізнесу, не
лінійні інновації й нестандартні рішення;
– важливо не відволікатися на ре
структуризацію і перебудову, не прогно
зувати майбутню діяльність, а проекту
вати майбутнє, тобто створювати ринки
майбутнього і домінувати на них;
– потрібно не стратегічне плану
вання, а стратегічні наміри, тобто стра
тегічна архітектура, тобто стратегіч
на гнучкість (здатність швидко змінити
продукт, канали розподілу тощо).
Але разом з тим неможливо запере
чувати значення традиційних факторів
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конкурентоспроможності. Так, як і ра
ніше, важливі:
– розмір фірми для використання
ефекту масштабу;
– вигоди від асортиментів і галузе
вої стандартизації.
Але не всі фірми справді претен
дують на лідерство у високотехнологіч
них галузях і глобальному бізнесі. Зна
чна кількість супутніх та підтримуючих
компаній, серед яких переважають малі
й середні підприємства, у своєму еко
номічному розвитку можуть ефективно
поєднувати традиційні підходи до ство
рення конкурентних переваг з поступо
вим оновленням асортименту і вдоско
наленням продукції, впровадженням ре
сурсозберігаючих та більш продуктив
них технологій.
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В статье рассматриваются современные тенденции развития экономических систем
и предприятий, которые требуют поиска более адаптированных к бизнесу экономических
структур путем усовершенствования системы управления.
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The given article describes modern tendencies in development of economic systems and
enterprises that require the search of more acceptable to business economic structures by means of
improving managerial system.
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