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Стратегія не має жодної цінності,  
якщо не враховує здатності організації  

до її впровадження. 

Лоренс ГРЕБІНЯК 

ВСТУП 

ХХІ ст. для людства розпочалось із небачених потрясінь в економіці, що можна 
охарактеризувати динамічним становленням нових технологічних укладів, з одного 
боку, а з іншого – глобальними системними збуреннями, які підвищують ймовірність 
виникнення цілого каскаду економічних криз. На тлі різкого підвищення темпів 
кардинальних технологічних та екологічних змін зростає нестійкість глобального 
розвитку світової економіки. Збільшуються загрози невизначеності та ризики, і це 
безпосередньо стосується діяльності вітчизняних підприємств.  

Найістотнішим чинником, що стимулює реорганізування систем управління 
підприємств (СУП) в Україні, стало жорстке обмеження ресурсної бази, причому 
особливо потрібно підкреслити зменшення обсягів доступних інвестицій для вітчизняних 
підприємств. У таких умовах треба орієнтуватися не на інноваційні зміни, а на поступові 
адаптивні перетворення з максимально прозорою та осмисленою стратегією розвитку 
СУП, націленою на економну і результативну роботу в умовах обмежених ресурсів. 
Головним напрямом стимулювання розроблення такої стратегії розвитку СУП повинно 
стати ефективне комплексне управління нововведеннями в просторі й часі в околі 
траєкторії стратегічного розвитку підприємства з урахуванням ризиків. Особливої 
актуальності це питання набуває у разі кардинальних перетворень у сфері СУП. 

За час становлення України як самостійного гравця на світовій арені в сфері 
підприємницької діяльності спостерігаємо різке загострення конкурентної боротьби, 
ослаблення координувальної ролі й посилення фіскального тиску держави. Паралельно 
відбуваються процеси урізноманітнення форм і видів організацій та ускладнення 
бізнес-взаємозв’язків. Більшість вітчизняних промислових підприємств виявилися 
нездатними гнучко реагувати на динамічні ринкові зміни й адаптуватися до нових умов 
функціонування в умовах становлення інформаційного суспільства. Зазвичай керівники 
цих підприємств пристосовуються до нових умов діяльності інтуїтивно, керуючись 
управлінським досвідом і здоровим глуздом, – а цього тепер явно недостатньо. 
Очевидно, що конкурентоспроможність вітчизняних промислових підприємств в 
умовах сучасної перманентної кризової ситуації визначається передусім внутрішніми 
можливостями адаптуватися до умов ведення бізнесу. Нові методи менеджменту 
потрібно інтегрувати у СУП з урахуванням стратегічної траєкторії власного розвитку 
підприємства і мінливих умов глобалізованого зовнішнього середовища. 

Найістотнішими індикаторами успішної діяльності підприємств у глобалізо-
ваному суспільстві стали чинники забезпечення їхньої конкурентоспроможності й 
підтримання стійкого розвитку в умовах обмежених матеріальних ресурсів. Очевидно, 
що досягнення високого показника конкурентоспроможності підприємства насамперед 
залежить від ефективності організування діяльності за рахунок упровадження розви-
нених засобів комунікації для тісної кооперації з клієнтами і партнерами, а також від 
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створення ефективних механізмів ретрансляції професійних знань і умінь персоналу та 
можливостей їх інтенсивної реалізації в повсякденній діяльності. 

В умовах динамічної інформатизації суспільства та внесення все нових якісних 
змін в інформаційне забезпечення діяльності вітчизняних промислових підприємств 
виникає потреба глибокого дослідження тенденцій і нових горизонтів розвитку, вибору 
альтернатив і напрямів проведення змін у СУП. Сучасні підприємства перебувають у 
стані постійної динамічної рівноваги – одна порівняно стійка форма організування зміню-
ється іншою, а частота таких змін зростає. З якісним розвитком можливостей мережевої 
економіки і розширенням впливу глобалізації матеріалізувалася потреба пошуку, а відтак 
формування комплексної, якісно нової методики вдосконалення СУП, що потребуватиме 
надалі вирішення низки теоретичних, методичних і організаційних проблем, які відоб-
ражають процеси актуальних соціально-економічних перетворень в Україні. 

Актуальність дослідження СУП в умовах становлення інформаційного сус-
пільства визначається потребою поглибленого вивчення цілого спектра нових проблем, 
серед яких доцільно виділити такі: 

• удосконалення сучасних ІКТ продовжує розширювати якісні та кількісні 
можливості обміну інформацією в межах СУП, що сприяло розвитку такого 
перспективного наукового напряму, як інформаційний менеджмент, у 
контексті якого сформовано політику постійного оновлення методів системи 
менеджменту; 

• трансформація СУП, з одного боку, відбувається під тиском різнобічних бізнес-
інтересів, а з іншого – під впливом широкого спектра чинників соціально-
економічного спрямування, що генерує практично безмежну множину допус-
тимих рішень, а вибір оптимального стає надзвичайно складним завданням; 

• підтримання конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації виз-
начається їхньою здатністю до кооперації, а для цього необхідно впроваджу-
вати міжнародні стандарти менеджменту на рівні інформаційного забезпечення 
адміністративно-господарської діяльності підприємств та інтегрувати їх у СУП; 

• поширення нових системотвірних організаційних форм (наприклад, віртуаль-
них, атомарних тощо) потребує нового якісного рівня підтримання спільної 
діяльності у межах таких неоднорідних об’єднань; 

• зростання невизначеності підприємницької діяльності, загострення та почас-
тішання кризових ситуацій спонукають до розгортання інформаційного та 
інтелектуального потенціалів підприємства, залучення яких дасть змогу 
запропонувати нетипові унікальні рішення, щоб мінімізувати ризики для 
підприємства і забезпечити його стійкий розвиток; 

• науково-технічний прогрес безпрецедентно прискорив еволюцію СУП у 
сфері глобалізації та формування глобальних виробничих взаємозв’язків, що 
сприяє періодичному розширенню спектра видів взаємодії та подальшому 
оновленню стандартів ведення бізнесу; 

• в умовах глобалізації та поглиблення процесів інтеграції економіки України в 
ЄС актуалізуються проблеми, пов’язані з формуванням глобальних вироб-
ничих мережевих структур з розподіленими центрами відповідальності та 
слабкозбалансованими інтересами різнопотужних учасників взаємодій. 



 7 

За таких умов найвагомішими чинниками-регуляторами оновлення систем 
управління промислових підприємств повинні стати новітні механізми інформатизації, 
застосування яких сприятиме оптимізації потенціалу підприємства і допоможе: 

• досягти оптимального рівня розвитку інформаційних стандартів мережевої 
взаємодії зі споживачами та партнерами; 

• знизити рівень ризиків підприємницької діяльності; 
• підтримати позитивні групові синергічні збурення, нівелюючи негативні; 
• сприяти зростанню конкурентоспроможності підприємства. 
Але необхідно врахувати чинники невизначеності та ймовірних збурень, 

оскільки механізми інформатизації за природою є суб’єктивними і непрямими. 
Доцільно підкреслити, що ефективне управління розвитком СУП з урахуванням ймо-
вірнісних прогнозів стану ринку й інших чинників впливу на розвиток підприємства не 
може ґрунтуватись лише на знаннях керівництва через величезну кількість об’єктивних 
та суб’єктивних впливів на нього, які необхідно врахувати під час аналізу. Це можна 
пояснити тим, що управління розвитком СУП потребує одночасного застосування 
широкого спектра науково-методичних прийомів, що підвищує вимоги до кваліфікації 
задіяних фахівців. Більшість використовуваних методів ґрунтуються на традиційних 
засадах теорії організацій. У зв’язку з динамічною зміною середовища діяльності 
підприємств необхідно періодично вживати заходів для реформування СУП, адап-
туючи їх до нових умов у міру ускладнення управлінських завдань та у стислі терміни, 
які визначаються тактичними завданнями підприємств. Відсутність сучасної теоре-
тичної бази адаптації СУП до мінливих умов функціонування в період становлення 
інформаційного суспільства ускладнює вибір заходів, знижує ефективність перетворень 
і може призвести до втрати конкурентних переваг і навіть до банкрутства підприємства. 
Все вищевикладене підтверджує необхідність розроблення нових організаційно-
економічних концепцій та інструментальних засобів проектування і підтримання функ-
ціонування СУП нового покоління. 

Питань аналізування й оцінювання систем управління на підприємствах стосу-
ються численні праці відомих зарубіжних науковців – І. Ансоффа, Р. Джонсона, 
П. Дойля, П. Друкера, Ф. Котлера, М. Портера, А. Стрікленда, Д. Скулза, А. Томпсона 
та інших. Також важливо підкреслити вагомий внесок у розвиток аналізу ефектив- 
ності систем управління вітчизняних підприємств українських вчених, серед яких: 
Б. П. Будзан, В. М. Геєць, В. Г. Герасимчук, В. М. Гриньова, Г. А. Дмитренко, В. І. За-
харченко, О. Є. Кузьмін, Г. О. Коваленко, С. В. Мочерний, С. В. Оборська, Й. М. Пет-
рович, Л. І. Федулова, Ф. І. Хміль, Н. І. Чухрай, С. В. Філиппова, І. М. Школа та інші. 

Незважаючи на ґрунтовне вивчення змін у системі управління підприємством в 
сучасних умовах з урахуванням становлення інформаційного суспільства та узагаль-
нення їх в опублікованих працях вищезгаданих науковців, залишаються об’єктом 
дискусій як питання оновлення понятійного апарату, так і дослідження шляхів 
трансформації СУП. Це об’єктивно ставить завдання – вироблення науково обґрун-
тованих рекомендацій щодо формування і розвитку СУП, пошуку ефективних конку-
рентоспроможних форм коеволюційного розвитку підприємств у взаємодії із зовнішнім 
середовищем з урахуванням специфіки підприємства, масштабу його діяльності, 
галузевих особливостей, інтеграції в глобальну інформаційну інфраструктуру. Тобто 
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сучасна теорія організацій повинна не тільки прогнозувати результати динамічних змін 
на ринку, зважаючи на розвиток інформаційного середовища, а й пропонувати 
менеджерам орієнтири та індикатори подальшого розвитку СУП. 

Підкреслимо, що в сучасних умовах СУП повинна безперервно розвиватись.  
А тому оптимальне її функціонування неможливо забезпечити без дослідження 
тенденцій і врахування нових горизонтів можливостей, без обґрунтованого вибору 
альтернатив і напрямів розвитку підприємства. Тому очевидно, що своєчасним і 
актуальним стає розроблення стратегії розвитку СУП, яка зможе забезпечити конку-
рентоспроможність, комерційний успіх і стійке функціонування підприємства. Актуалі-
зується розвиток знань щодо СУП на основі новітніх теоретичних напрацювань, 
насамперед із застосуванням законів розвитку нелінійних відкритих дисипативних 
середовищ і принципів побудови складних структур, що еволюціонують. 

Нові підходи повинні забезпечити конструктивне вирішення проблем розвитку 
СУП. Виділимо основні напрями досліджень задля вирішення цього глобального для 
вітчизняних підприємств завдання: 

• уточнення наслідків впливу інформатизації на розвиток СУП загалом та їх 
структурних перетворень, а також визначення їхніх характерних особли-
востей; 

• систематизація найважливіших принципів та законів проведення 
організаційно-структурних перетворень на основі ретроспективного 
аналізу, виділення чинників зростання невизначеності й динамізму 
умов функціонування СУП; 

• дослідження концепцій та основних методологічних положень процесів роз-
витку СУП з метою їх адаптації до роботи в умовах становлення інформа-
ційного суспільства; 

• формування засад побудови динамічно врівноважених структурних моделей 
СУП та визначення особливостей їх змін або адаптації з урахуванням умов 
зовнішнього середовища та впливу НТП; 

• розроблення методики діагностики багатошарових різнофункціональних 
структур СУП, оцінювання їхньої працездатності й придатності, визначення 
сукупності допустимих регуляторних заходів; 

• розроблення політики стійкого розвитку СУП у сучасних умовах, яка 
повинна спиратися на збалансований механізм поєднання адаптивних та 
інноваційних механізмів регулювання, а також визначення і обґрунтування 
стратегічних напрямів її розбудови з метою підтримки стабільного функціо-
нування підприємства.  

Все це зумовлює важливість розроблення нових науково-практичних підходів 
щодо розвитку СУП з урахуванням національних особливостей та традиційних і 
новітніх розробок у цій сфері, зокрема у ХХІ ст. 


