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ємства, основу якого складає концептуальна схема, 
що дозволить менеджерам та управлінцям вищо-
го рівня підвищити якість управлінських рішень 
у процесі формування стратегій розвитку підпри-
ємства;

- з використанням концепції ЗСП (збалансованої 
системи показників) запропоновано структуру потен-
ціалу загального розвитку підприємства, будувати за 
певними стратегічними перспективами: фінансовою 
перспективою, клієнтською, перспективою бізнес-
процесів, перспективою трудових ресурсів і навчан-
ня та додатково запропонованою інноваційне-інвес-
тиційною перспективою;

- для обґрунтування системи показників оціню-
вання рівня і стану загального розвитку машинобу-
дівного підприємства та рівня сприятливості зовніш-
нього середовища до розвитку запропоновано метод 
багатовимірного факторного аналізу, перевагами 
якого є надання можливості ущільнення інформації 
без втрат її сутнісного наповнення на основі виявлен-
ня латентних тенденцій, що дозволило у дослідженні 
обґрунтовано скоротити кількість часткових показ-
ників для проведення оцінювання;

- з використанням положень теорії нечітких мно-
жин кількісно визначено межі якісних ознак інте-
гральних показників для побудови матриці страте-
гій розвитку з розмежуванням її на 9 квадрантів, 
яка є інструментом забезпечення підвищення ефек-
тивності управлінських рішень у процесі стратегіч-
ного управління розвитком підприємства та прове-
дено позиціювання вісімнадцяти машинобудівних 
підприємств Харківського регіону за результатами 
2013 року.
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Постановка проблеми. Існує безліч підходів до ви-
значення поняття «стратегія», так само існує безліч 
синонімічних понять, таких як «конкурентна стра-
тегія організації», «ділова стратегія», «бізнес-страте-
гія», «базова стратегія» тощо. У широкому розумінні 
стратегію можна розглядати як спосіб ідентифікації 
стратегічних цілей організації, визначення та розви-
тку її конкурентних переваг, інтегровану структуру 
управлінських рішень, направлену на досягнення 
стратегічних цілей. Стратегія фірми розробляється 
в рамках певного економічного сегменту – галузево-
го ринку, сфери бізнесу, напрямку діяльності тощо. 
Проте на сьогодні, враховуючи сучасну шкалу турбу-
лентності зовнішнього середовища, актуальним, про-
те малодослідженим, стає поняття стратегічної пове-
дінки фірми в рамках галузевого ринку, що й стало 
об’єктом нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретичні та практичні аспекти проблем організації 
галузевих ринків знайшли відображення у науко-
вих працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вче-
них: С. Авдашева, Дж. Бейн, А. Ігнатюк, Е. Мей-
сон, Д. Морріс, Дж. Робінсон, Н. Розанова, Л. Рой, 
Д. Росс, А. Томпсон, В. Точилін, Ф. Шерер, А. Чанд-
лер, А. Юданов, А. Юсупова та інші. Поняття стра-
тегії є базовим в теорії стратегічного управління. 
У свою чергу, концепція стратегічної поведінки фір-
ми не набула такого наукового поширення та лише 
часткового розглядається у роботах І. Ансоффа, 
П. Друкера, М. Портера, А. Наливайка, З. Шерш-
ньової, Ю. Лозовика.

Постановка завдання. Незважаючи на підвищену 
увагу науковців до системного дослідження сутності 
стратегії організації, варто зазначити, що категорії 
«галузевий ринок» та «стратегічна поведінка фірми» 
рідко зустрічаються в одному науковому контексті. 
Стратегічну поведінку часто ототожнюють з страте-
гічним наміром, функціональною стратегією, рин-
ковою поведінкою, економічною поведінкою, тощо. 
Єдиного загальноприйнятого поняття стратегічної 
поведінки не існує. Саме це визначає актуальність 
дослідження та мету даної статті – синтезування 
накопиченого емпіричного та практичного досві-
ду та знань щодо умов функціонування галузевих 
ринків та стратегічної поведінки фірми, вивчення 
взаємозв’язку між типом галузевого ринку та осо-
бливостями стратегічної поведінки фірми на ньому.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
чинаючи з середини ХХ ст., проблеми стратегічної 
адаптації широко обговорювалися у науковій спіль-
ноті. На початковому етапі велика увага приділялася 
процесам розробки та реалізації стратегії, проте для 
опису більшості моделей не враховувались плануван-
ня та управління змінами.

На сучасному етапі накопичилося достатньо 
теоретичного матеріалу щодо питань стратегії ор-
ганізації. Очевидним є те, що формування конку-
рентної стратегії організації повинне базуватися на 
певних принципах, таких як врахування мети ор-
ганізації, адаптація до змін зовнішнього середови-
ща, врахування сфери конкуренції, використання 
конкурентної переваги [7]. Проте у практиків по-
стають питання щодо того як реально перейти від 
планування до реалізації, як реагувати на зміни в 
навколишньому середовищі, які нерідко не можли-
во спрогнозувати. Частково вирішити ці питання 
можна шляхом системного дослідження поняття 
«стратегічна поведінка».

Реалізація стратегії організації містить в собі дві 
основні частини – заплановані дії (стратегічні намі-

ри) та необхідні поправки у випадку непередбачених 
обставин, що і являє собою стратегічну поведінку, 
визначенню сутності якої присвячене дослідження. 
Потрібно враховувати, що стратегічна поведінка має 
бути сполучною ланкою між оперативними та стра-
тегічними рішеннями організації.

Щоб досягти кращих результатів, організація по-
винна вміти прогнозувати, розвивати в собі здатність 
передбачити зміни. Як зазначив І. Ансофф, деякі 
проблеми не можливо передбачити, тому вони пере-
творюються в стратегічні несподіванки. Це означає, 
що: 

- проблема виникає несподівано та всупереч очі-
куванням;

- вона ставить нові завдання, що не відповідають 
минулому досвіду фірми;

- невміння прийняття контрзаходів призводить 
або до фінансових збитків, або до погіршення мож-
ливостей отримання прибутку;

- контрзаходи повинні бути прийняті терміново, 
але звичайний порядок дій в фірмі цього не дозво-
ляє [1, с. 47].

І. Ансофф також говорить про те, що єдиного пра-
вильного алгоритму управління компанією не існує, 
проблеми, які ставить перед компанією зовнішнє 
середовище і визначають оптимальну модель пове-
дінки фірми. Діяльність компанії буде оптимальною 
тоді, коли її стратегічна поведінка відповідатиме рів-
ню турбулентності середовища, а ділові якості – об-
раній стратегічній поведінці.

Згідно з теорією ігор, стратегія є набором певних 
правил до визначеної гри (середовища реалізації), 
а реакція на зміну середовища, що відбувається в 
рамках стратегічного вибору, і є стратегічної пове-
дінкою. 

Потрібно зазначити, що стратегічна поведінка не 
буде мати універсальних підходів для будь-якої кон-
курентної стратегії. Отже, стратегічна поведінка чіт-
ко прив’язана до тієї стратегії, яку вона наслідує. 
Елементом стратегічної поведінки є стратегічне рі-
шення, яке приймається з врахуванням прийнятих 
раніше рішень та дій інших агентів і впливає як на 
власний результат у майбутній перспективі, так і 
на якісний результат інших агентів ринку, які при-
ймають участь у стратегічному процесі. Так як стра-
тегічні рішення виробників кондитерських виробів 
мало вплинуть на результативність виробників, на-
приклад, меблів, стратегічних агентів варто обмеж-
ити певним галузевим ринком. Тому говорити про 
стратегічну поведінку та стратегічні рішення ми бу-
демо в рамках певного галузевого ринку.

Отже, враховуючи вищезазначене, стратегічну 
поведінку фірми ми будемо розглядати як логічний 
та послідовний комплекс дій у рамках обраної ор-
ганізаційної стратегії, основним елементом якого є 
стратегічне рішення, і який направлений на досяг-
нення стратегічних намірів організації на галузевому 
ринку шляхом оперативного реагування на зміни в 
ринковому середовищі, дії інших агентів, зменшення 
негативного впливу стратегічних несподіванок.

Ю. Лозовик стратегічну поведінку підприємства 
поділяє на пасивну (коли протидія є недоцільною), 
протидію (домінування на ринку), компромісу та ма-
ніпулювання поведінкою контрагента [6]. На думку 
науковця, вибір моделі стратегічної поведінки скла-
дається з декількох етапів, якими є стратегічний 
моніторинг, створення бази знань про стратегічні 
наміри контрагентів, розробка та обґрунтування мо-
делі стратегічної поведінки, її реалізація, оцінка та 
контроль досягнутих результатів.
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Ми пропонуємо розглядати такі моделі стратегіч-

ної поведінки: агресивна, піонерна, модель прогноз-
ного планування, модель органічної адаптації (ре-
акційна), проактивна, збалансована, компромісу та 
модель лідера. У таблиці 1 розглянемо детальніше 
сутність різних моделей стратегічної поведінки ор-
ганізації та можливий варіант стратегічного вибору 
для кожної з наведених моделей.

Кожна вищезазначена модель стратегічної по-
ведінки повинна чітко відповідати стратегічним ці-
лям компанії та доповнювати обрану стратегію. При 
цьому необхідно пам’ятати, що незалежно від вибо-
ру моделі стратегічної поведінки потрібно дискретно 
проводити аналіз зовнішнього та внутрішнього се-
редовища та їх загальну оцінку.

Так, наприклад, якщо компанія обрала стратегію 
завоювання ринку, отже в рамках цієї стратегії най-
більш дієвими будуть агресивна та проактивна мо-
дель стратегічної поведінки (залежно від розмірів 
компанії). Проте не лише затверджена стратегія фор-
мує лінію стратегічної поведінки. Важливим чинни-
ком є тип галузевого ринку, на якому функціонує 
підприємство. Компанії неминуче підпадають під 
серйозні стратегічні зміни коли їх галузь еволюціо-
нує в розвитку. Цей перехід може зруйнувати еконо-
мічну стратегію компанії та її управлінські процеси. 
Щоб цього не сталося, в процесі розвитку галузевого 
ринку, управлінці повинні коректувати свою страте-
гію так, щоб постійно отримувати стабільно високі 
прибутки. Тому розробку стратегії, а головне, визна-
чення стратегічної поведінки, потрібно проводити у 
розрізі аналізу галузі.

Фундаментальний вклад у розвиток теорії галузе-
вих ринків внесли Ф.М. Шерер та Д. Росс, Дж. Робін-
сон. Забезпечення розвитку ефективного галузевого 
ринку є необхідною передумовою сталого економіч-
ного зростання, тому дослідження цієї категорії по-
требує системності.

У попередніх публікаціях ми визначили, що галу-
зевий ринок – це сукупність товарних ринків, фірми-
учасники яких об’єднані певним видом економічної 
діяльності (згідно з національним галузевим класи-
фікатором видів економічної діяльності), об’єктом 
виробництва, обміну та споживання якого є товари, 
які є субститутами за пропозицією, а межі ринку ви-
значаються розривом у ланцюгу пропонованих това-
рів [8].

На нашу думку, характерними рисами галузевого 
ринку є: 

- визначений склад учасників, визначальним 
критерієм при цьому є певна галузь;

- галузевий ринок не можна ідентифікувати як 
один із видів товарних ринків. Він є сукупністю то-
варних ринків, учасники яких об’єднані спільними 
можливостями та потребами, а товар має схожі тех-
ніко-економічні характеристики;

- структура галузі має істотний вплив на пове-
дінку її учасників та ринків, на яких вони ведуть 
конкурентну боротьбу.

Існує досить широка класифікація галузевих рин-
ків. Їх поділяють на відкриті і закриті, стихійні та 
організовані, глобальні та локальні, піонерні та зрі-
лі, ринки товарів, послуг або виробничих ресурсів 
тощо. Відповідно кожний вид ринку має свою струк-

Таблиця 1
Характеристика моделей стратегічної поведінки

Модель стратегічної 
поведінки Характеристика Стратегічний вибір

Агресивна

Компанія масштабна, є домінуючим гравцем на ринку, прагне до 
збільшення ринкової частки. Для досягнення успіху рівень агре-
сивності стратегічної поведінки повинен відповідати рівню турбу-
лентності середовища.

Злиття, поглинання

Піонерна

Місія, цілі та стратегія компанії визначені, але шлях досягнення 
поставлених цілей не апробований, так як продукт, який пропонує 
компанія є інноваційним, а ринок новим. Компанія має можли-
вість ризикувати, так як лише починає працювати над брендом та 
ще не має масштабного капіталу.

Спрямованість 
та створення нового ринку 

або завоювання вільної 
ніші на існуючому.

Модель прогнозного 
планування

Стратегічні дії засновані на прогнозах майбутніх тенденції, загроз 
та можливостей середовища. Застосовується в умовах низького 
рівня турбулентності середовища, за умови, що фірма стабільно 
отримує бажану позицію на ринку.

Довгострокове 
планування, стратегічне 

планування.

Органічна адаптація 
(реакційна)

В умовах стабільного зовнішнього середовища компанія мінімізує 
стратегічні зміни. Є однією з найбільш ефективних в умовах, коли 
ринок потребує стандартизованих доступних товарів та послуг.

Панічний пошук виходу 
з кризової ситуації

Проактивна Компанія активно впроваджує поступові стратегічні зміни. Часто 
зміни відбуваються знизу вгору. Інноваційна активність

Збалансована

Для будь-якого рівня турбулентності середовища можна підібрати 
комбінацію стратегічних рішень (навіть іншовекторних), що опти-
мізують успіх фірми. Взаємодія з конкурентами повинна ґрунтува-
тися на принципах партизанської війни.

Застосування 
комбінованих підходів 

та інструментів

Компромісу

Актуальна на ринку, який був або став олігопольним, тобто де 
існує декілька ключових гравців, у владі яких левова частка за-
гального обсягу ринку. Учасники можуть на різних етапах домов-
лятись про ціну на товар, обсяг виробництва або продажу товару 
тощо. Підприємство може отримати прибуток і в довгостроковому 
періоді, ймовірність вступу нових учасників на ринок невелика.

Співробітництво 
конкурентів, модель 

картелю

Лідера

Організації, які опинилися на найвищій фазі розвитку в галузі по-
винні пам’ятати про вирішення деяких проблем: 
- проблема зростання (знаходження нових шляхів зростання в зрі-
лій галузі);
- проблема потенційного регулювання галузі;
- створення відгалужених підприємств (у т.ч. вони створюють нову 
хвилю зростання);
- боротьба зі стагнацією;
- демонстрація гарного прикладу [2, с. 111]. 
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туру, що визначає поведінку його учасників. З іншої 
точки зору, структура формується під впливом пове-
дінки агентів ринку. Очевидним є те, що структура 
ринку та поведінка на ринку є поняттями взаємоо-
бумовленими. Визнання впливу галузевої структури 
на успіх підприємства відображається в різних стра-
тегічних моделях, насамперед у широко відомій ма-
триці конкурентних переваг консультаційної компа-
нії Boston Consulting Group, що дозволяє визначити 
адекватну стратегію та фінансування для досягнення 
лідерських позиції.

Відштовхуючись від того, що структура галузево-
го ринку формує контури стратегічної поведінки його 
учасників, враховуючи усе вищезазначене, розгляне-
мо можливі варіанти (моделі) стратегічної поведін-
ки на найпоширеніших типах галузевих ринків. Для 

цього припустимо, що географія галузевих ринків об-
межена кордонами певної держави, тобто вони є на-
ціональними, за ступенем організації галузеві ринки 
є організованими, а не стихійними, тобто їх функціо-
нування регламентується певними нормами.

У таблиці 2 зазначено можливі варіанти вибору/
комбінації моделей стратегічної поведінки, які були 
описані вище відповідно до типу галузевого ринку. 
Зазначимо, що в інтегрованих структурах у загаль-
ній стратегії розвитку може розроблятися та реалі-
зовуватися індивідуальна стратегічна поведінка для 
кожного напряму бізнесу.

Враховуючи дані, зазначені у таблиці, можна 
говорити про те, що для відкритого типу націо-
нального галузевого ринку можливий такий на-
бір застосування моделей стратегічної поведінки, 

Таблиця 2
Вибір моделі стратегічної поведінки організації залежно від типу галузевого ринку

Тип галузевого 
ринку Характеристика

Модель стратегічної поведінки
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Відкритий наці-
ональний галу-
зевий ринок

Географічними межами галузевого ринок є кор-
дони держави. Галузеві бар’єри входу та виходу 
є незначними. Вхід та вихід з ринку відкритий. 
Інформації щодо рівня конкуренції на ринку та 
етапу життєвого циклу немає.

+ + + + +

Закритий націо-
нальний галузе-
вий ринок

Географічними межами галузевого ринок є кор-
дони держави. Галузеві бар’єри входу та виходу 
значні. Вхід та вихід з ринку дуже ускладне-
ний, майже неможливий. Інформації щодо рівня 
конкуренції на ринку та етапу життєвого циклу 
немає.

+ + + + +

Відкритий на-
ціональний га-
лузевий ринок 
на стадії:
- зародження;

- зрілості;

- старіння.

Географічними межами галузевого ринок є кор-
дони держави. Галузеві бар’єри входу та виходу 
є незначними:

- стадія характеризується виходом на ринок, за-
кріплення позицій на ринку, завоюванням част-
ки ринку. Збут важливіший ніж прибуток;
- зміцнення позиції на освоєному ринку. Збут і 
прибуток мають однакове значення;
- спад у діяльності організації, орієнтація на 
короткострокову малоризикову діяльність, під-
готовка до виходу з ринку або інноваційного 
прориву. Прибуток важливіший за збут.

+

 +

+

+ +

+

+

Закритий націо-
нальний галу-
зевий ринок на 
стадії:
- зародження;

- зрілості;

- старіння.

Географічними межами галузевого ринок є кор-
дони держави. Галузеві бар’єри входу та виходу 
значні. Вхід та вихід з ринку майже неможли-
вий:
- стадія характеризується виходом на ринок, за-
кріплення позицій на ринку, завоюванням част-
ки ринку. Збут важливіший, ніж прибуток;
- зміцнення позицій та розподіл ринку між до-
мінуючими учасниками. Вхід та вихід усклад-
нений, тому головне завдання – закріпити та 
утримувати позиції. Стабільне отримання висо-
ких прибутків;
 – спад показників діяльності учасників ринку. 
Так як вартість виходу з ринку дуже висока, 
фінансові зусилля направляються на інновацій-
ну діяльність, перепрофілювання підприємства в 
межах галузі тощо. 

+

+

+

+

 +

+

+

+

+

+

Національний 
галузевий ри-
нок з:
- жорсткою кон-
куренцією;

- конкуренці-
єю домінуючих 
агентів;
- чітко розподі-
леними ринко-
вими частками.

Ринок обмежений національними кордонами 
держави.

- існує достатня кількість агентів ринку, які 
агресивно налаштовані щодо завоювання додат-
кової частки ринку, джерел сировини тощо.
- існує декілька великих агентів ринку, які ве-
дуть гру та визначають правила гри (переважно 
олігополістичні ринки);
- ринок у стадії стабілізації, ринкові частки роз-
поділені та закріплені між учасниками. Головна 
мета-втримати займану позицію.

+

+

 +

+

+

+

+

+

+

+



101ауковий вісник Херсонського державного університетуН
як піонерна, прогнозного планування, проактивна, 
збалансована та лідера. Ці моделі можна викорис-
товувати окремо, разом або в будь-якій комбінації, 
проте пам’ятати якої загальної стратегії дотриму-
ється компанія. На закритому національному га-
лузевому ринку більш дієвими будуть агресивна 
модель стратегічної поведінки, модель прогнозно-
го планування, реакційна, збалансована та лідера. 
І це очевидно, адже ринок має дуже високі вхід-
ні та вихідні галузеві бар’єри, тому щоб на ньо-
му залишитися, організація повинна поводити себе 
агресивно по відношенню до інших учасників для 
утримання та розширення своїх позиції. Але це по-
трібно робити з найменшими втратами, тому ак-
туальними також будуть моделі прогнозного пла-
нування та збалансована. При жорстокій боротьбі 
можуть виникнути непередбачувані ситуацій, тому 
реакційна модель також зазначена.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, на основі проведеного дослідження можна 
зробити висновки про те, що структура галузевого 
ринку та поведінка на ньому є поняттями взаємо-
обумовленими. Визначені нами моделі стратегічної 
поведінки можна в різних комбінаціях радити для 
підприємств для різних типів галузевих ринків. При 
виборі певної моделі стратегічної поведінки потрібно 

пам’ятати, що вона ефективно буде реалізовуватися 
лише в межах затвердженої корпоративної стратегії.
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В статье углублено содержательное наполнение категории «устойчивость развития предприятия» на основе синергети-

ческого подхода. Представлена трансформация информационного поля экономической системы в соответствии с этапами ее 
развития и диссипации Акцентировано внимание на пространственно-временных параметрах информационного обеспечения 
устойчивости развития.
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Ponomarenko T.V. INFORMATION SUPPORT RESISTANCE OF COMPANIES
The article deeply meaningful content category «sustainability of the company» based on a synergistic approach. Presented by the 

transformation of the economic system information field according to the stages of its development and dissipation. Attention is focused 
on spatial-temporal parameters of information support sustainability.
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Постановка проблеми. Останнім часом більшість 
вчених визнає самостійним видом економічних ре-
сурсів інформацію, яка, на відміну від матеріальних, 
не схильна до впливу з боку просторових обмежень і 
закону збереження речовини і енергії. Усвідомлюю-
чи пріоритетну роль інформації, переважна кількість 

наукових праць на сьогодні орієнтована на організа-
ційні аспекти формування інформаційного базису як 
необхідної умови підвищення результативності гос-
подарської діяльності організацій. Високий ступінь 
стратегічної придатності інформації, внаслідок зді-
бності до самозростання і капіталізації в процесі ви-


