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Постановка проблеми. У сучасних умовах роз-
витку України підприємства повинні працювати в 
умовах нестабільності та невизначеності ринку, що 
зумовлює актуальність дослідження управління біз-
нес-процесами, що є ускладненими. Одними з ха-
рактерних проблем підприємств сьогодні є: повільна 
реакція на зміни навколишнього середовища, не-
можливість прогнозування цих змін, низька адап-
тація до нових умов діяльності та неготовність до 
оперативного та якісного корегування економічної 
поведінки тощо. 

Економічна поведінка є першочерговим поняттям 
для розуміння функціонування підприємства в умо-
вах невизначеності ринку. Саме тому, з розвитком 
економіки як науки було сформульовано різні тлу-
мачення економічної поведінки та сформовано різні 
підходи щодо її розуміння. 

Адаптація економічної теорії та практики до су-
часних вимог ринку є одним з головних питань, тому 

стає актуальним вивчення еволюції наукових погля-
дів на поняття поведінка підприємства та визначення 
її особливостей під час впливу невизначеності ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження проблеми визначення сутності поведінки під-
приємства, факторів, які зумовлюють її формування, 
займались багато вчених. Так, Н.В. Шибаєва [12], 
В.В. Войтко [13], В.В. Зянько [16] та Н.П. Карачина 
[17] сформували різні тлумачення щодо визначення 
поняття економічної поведінки підприємств. 

Г.В. Капленко [14] та Т.А. Рябова [15] запропо-
нували методичні підходи щодо формування пове-
дінки підприємств, зокрема на різних типах ринків. 
М.О. Бокулєва [21] досліджує чинники формування 
поведінки підприємства. О.М. Гребешкова [22-23] ак-
центує увагу на взаємовідносини підприємства із різ-
ними суб’єктами середовища господарювання та інші. 

Водночас, не зважаючи на кількість наукових до-
сліджень даного питання, поняття поведінка підпри-
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ємств потребує науково-теоретичного редагування з 
урахуванням динамізму та невизначеності ринкового 
середовища. Так, у цілій низці сучасних наукових 
робіт акцентовано увагу на необхідності системних 
досліджень сутності економічної поведінки підпри-
ємств.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз ево-
люції наукових поглядів, теорій та концепцій щодо 
поняття «поведінка підприємства», обґрунтування 
особливостей теоретичних підходів до поведінки під-
приємства у сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Термін «економічна 
поведінка» розглядається в економічному словнику 
як «…образ, спосіб, характер економічних дій грома-
дян, робітників, керівників, виробничих колективів 
у тих чи інших умовах економічної діяльності, жит-
тя» [1, с. 638]. В економічній енциклопедії за ред. 
С.В. Мочерного дається наступне визначення: «еко-
номічна поведінка індивідів, соціальних груп та ін-
ститутів – обумовлена об’єктивними процесами, еко-
номічними інтересами та економічним мисленням, 
цілеспрямована діяльність щодо задоволення матері-
альних потреб» [2, с. 434].

Більшість науковців вважають, що вперше науко-
во підійшли до розгляду питання про модель поведін-
ки економічного суб’єкту в умовах ринкової еконо-
міки представники класичної політичної економіки. 
Класичним варіантом зазначеного, слід розглядати 
точку зору А. Сміта про головну роль економічної 
людини в капіталістичному суспільстві, поведінка 
якої описується мотивами егоїзму [3, с. 372]. Керую-
чись цією тезою, можна спроектувати відповідну мо-
дель поведінки окремої людини на поведінку колек-
тивів, фірм, підприємств.

На етапі розвитку та еволюції класичної політич-
ної економії концепція «людини економічної» поши-
рювалась і на поведінку підприємця. Так, зокрема 
Ж.-Б. Сей визначав поведінку підприємця, як твор-
чий, експериментальний процес, пов'язаний із ри-
зиком. Й. Шумпетером було виділено як основний 
мотив задоволення потреб на основі раціональної по-
ведінки (максимізації корисності або вигоди). Вод-
ночас, розглядаючи динамічну модель, Й. Шумпетер 
вважав, що мотиви підприємницької діяльності ірра-
ціональні, адже головними мотивами є саморозвиток 
особистості, успіх та радість творчості [4, с. 361].

А. Маршалл визначив детермінантність раціо-
нального економічного егоїзму з точки зору теорії 
граничної корисності. Він не погоджується з визна-
ченням «економічна людина». [5, с. 521]. На думку 
А. Маршала, людина в господарському житті керу-
ється не лише власними егоїстичними мотивами, а й 
мотивами інших людей.

На противагу класикам, К. Маркс вважав, що в 
межах капіталістичного способу виробництва роль 
людини зводиться до основного засобу нагромаджен-
ня капіталу через створення абсолютної та додат-
кової вартості [6, с. 54]. Тобто в основі визначення 
економічної поведінки марксистською економічною 
теорією не лежить мотив егоїзму. 

Аналогічної думки були прихильники історичної 
школи, які вважали, що індивід прагне справедли-
вості і орієнтується на загальноприйняті звичаї, нор-
ми, оскільки будь-які економічні процеси базуються 
та регулюються суспільними нормами й національ-
ним правом.

Дж.М. Кейнс визначав модель поведінки суб’єкта 
господарювання через призму психологічних факто-
рів та психологічного індивідуалізму («схильність до 
заощаджень», «перевага ліквідності»). Так, згідно із 

«психологічним законом» люди схильні збільшува-
ти споживання із зростанням доходів, але в менших 
пропорціях, аніж зростання доходу [7, с. 327].

Представники інституціональних економічних 
теорій модель поведінки доповнили іншими харак-
теристиками інституціонального змісту. При цьому 
визначальна роль у поведінці індивідів належить сус-
пільним і колективним інтересам. Т. Веблен вважав 
за доцільне вивчати не поведінку окремих економіч-
них суб’єктів, а колективні дії певних їх асоціацій, 
наприклад, профспілок, об’єднань підприємців, по-
літичних партій і т. д [8, с. 9].

Новим етапом пояснення моделі економічної по-
ведінки на рівні фірми стали дослідження Р. Коуза. 
Згідно з основними положеннями його досліджень, 
виробництво всередині фірми координується як у 
централізованому порядку, так і децентралізовано 
орієнтованими ринковими силами [9, с. 59]. Співвід-
ношення цих систем координації і визначає поведін-
ку та ефективність фірми.

Отже, проблема визначення сутності «економіч-
ної поведінки» досліджувалася науковцями з по-
чатку формування ринку та збагатила економічну 
науку концепцією «економічної людини», поведін-
ковими аспектами підприємця, колективної еко-
номічної поведінки. Але питанню економічної по-
ведінки підприємств було приділено недостатньо 
уваги. 

Окремим питанням є висвітлення основних поло-
жень теорії економічної поведінки в інтерпретації ві-
тчизняних дослідників. Оскільки в сучасних умовах 
недостатньо тільки визначити засоби досягнення ці-
лей, але й необхідно знати стан та тенденції ринко-
вих умов в якому перебуває підприємство. 

 Невизначеність, була запроваджена у фізиці еле-
ментарних часток У. Гейзером у 1927 р., як досить 
широке поняття, яке відображає об’єктивну немож-
ливість отримання абсолютного знання про внутріш-
ні та зовнішні умови функціонування соціально-
економічних систем, неоднозначність їх параметрів 
[10, с. 214]. 

Економіст Ф. Найт стверджує, що ризик – це 
лише така невизначеність, яку можна технічно оці-
нити й виміряти, тобто визначити ймовірність. За-
лежно від точності та способу розрахунку, він виді-
лив три типи ймовірності: математичну, статистичну 
та ймовірність експертної оцінки [11].

Таким чином, невизначеність, як неповноцінність 
чи неточність інформації при прийнятті та реалізації 
рішень, має прямий вплив на пов’язані з ними ви-
трати і результати. Саме тому, трактувати поведінку 
підприємства слід, виходячи із особливостей госпо-
дарювання підприємства в сучасних умовах, якими є 
невизначеність ринку.

Так, за Н. Шибаєвою економічна поведінка ви-
значається як впорядкована сукупність дій суб'єктів 
господарювання, спрямована на досягнення еконо-
мічних цілей в умовах специфічних господарських 
систем з урахуванням ціннісних установок [12 , с. 3]. 

В. Войтко визначає поведінку підприємства як 
характер дії людей та їх угрупувань, що здійснюють-
ся під впливом певних факторів у тих чи інших умо-
вах діяльності [13, с. 6]. 

Під поняттям економічної поведінки Г. Ка-
пленко розуміє як стратегічно визначений напрям 
взаємопов’язаних, цілеспрямованих тактичних дій, 
методів, способів і реакцій на непередбачуваний роз-
виток подій і зростаючу конкуренцію з метою забез-
печення реалізації конкретно визначених цілей і мі-
сії підприємства [14, с. 5]. 
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Г. Капленко вважає, що економічна поведінка 

пов’язана з ситуацією і розрахунком варіанту вибо-
ру, що зумовлює деякі загальні риси в діях підпри-
ємств. З цим пов’язана можливість побудови ієрархії 
цілей і визначення ступеня їх важливості для забез-
печення нормального функціонування економічної 
системи. Саме з точки зору економічної поведінки 
підприємства останнє можна розглядати, з одного 
боку як певну цілісність із властивими їй внутрішні-
ми взаємозв’язками її елементів із єдиною орієнтаці-
єю на стратегічну діяльність, а з іншого, – як авто-
номність, яка наділена властивостями розвиватись у 
певних межах і напрямах, навіть до ліквідації, неза-
лежно від внутрішнього середовища [14, с. 6].

Т. Рябовою запропоновано авторський підхід до 
аналізу поведінки підприємств на промислових рин-
ках, суть якого полягає у використанні єдиних ме-
тодологічних підходів до структурування факторів 
впливу на поведінку усіх типів споживачів на основі 
теорії диспозицій, з використанням фінансових по-
казників та індикаторів діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, їх цільових параметрів, характеристики 
ринкових ситуацій [15, с. 7]. 

Крім того, ключовими факторами впливу на спо-
живчу поведінку підприємства, на думку Т. Рябової, 
виступають: цілі діяльності, реалізовані в стратегі-
ях і короткотермінових планах; структурні харак-
теристики організації; застосовані технології вироб-
ництва товарів; сформований кадровий потенціал; 
зовнішнє оточення організації та характер існуючих 
взаємозв’язків між ними; організаційна культура та 
стиль управління тощо [15, с. 8].

В. Зянько під поведінкою господарського суб’єкта 
розуміє процес розробки, прийняття та реалізації рі-
шення про те, як йому діяти в ринковому середовищі 
[16, с. 15]. 

На думку Н. Карачини, «економічна поведін-
ка підприємства» – це комбінація цілеспрямованих 
і спонтанних дій, яка відтворює сутність та харак-
тер економічної діяльності, що обумовлена впливом 
об’єктивних і суб’єктивних факторів, для реаліза-
ції пріоритетних цілей підприємства та груп еконо-
мічних агентів в умовах вибору та адаптації до змін 
[17, с. 287].

Із точки зору Ю. Заікі, поведінка підприємства – 
це процес перетворення навколишнього середовища 
й суб’єктивна сторона діяльності, тобто сукупність 
вчинків і дій, що відображають внутрішнє ставлення 
до умов, змісту та результатів діяльності. Економічна 
поведінка підприємств залежить від умов господарю-
вання, притаманних певній економічній системі, але, 
з іншого боку, поведінка може змінити умови госпо-
дарювання, а отже – й тип економічної системи [18].

На думку А. Садєкова та Ю. Заікі, економіч-
на поведінка підприємства – це стратегічно визна-
чений напрям взаємопов'язаних, цілеспрямованих 
дій, методів і способів для реалізації пріоритетних 
цілей підприємства в умовах адаптації до змін, що 
пов'язані з вибором раціональних економічних аль-
тернатив, в якому мінімізуються витрати і максимі-
зується чистий дохід [19, с. 10].

Г.Н. Соколова під економічною поведінкою ро-
зуміє поведінку, пов’язану з обранням економічних 
альтернатив із метою раціонального вибору, в якому 
мінімізуються витрати й максимізується чистий до-
хід [20]. 

М. Бокулєва в моделі поведінки індустріальних 
корпоративних споживачів, пропонує враховувати 
чинники безпосереднього впливу на підприємство: 
маркетингова цінова політика; маркетингова товарна 

політика; маркетингова політика комунікацій; мар-
кетингова політика розподілу;чинники зовнішнього 
середовища: економічні; культурні; соціальні; полі-
тичні; науково-технічні; природні та ін.; працівників 
підприємства, які беруть участь у прийнятті рішен-
ня стосовно купівлі (ініціатори, радники, особи, які 
фільтрують та приймають рішення тощо) [21, с. 9]. 

Відмінним є підхід О. Гребешкової, яка акцен-
тує увагу на «реляційній поведінці» підприємства, 
під якою розуміються цілеспрямовані дії підприєм-
ства щодо формування, підтримання, припинення та 
уникнення взаємовідносин з іншими суб’єктами се-
редовища господарювання на основі прийняття і ре-
алізації різноманітних управлінських рішень задля 
набуття довгострокової відмітності та неповторності. 
У результаті успішної реляційної поведінки внаслі-
док колективної дії партнерів навколо підприємства 
утворюється своєрідна «зона безпеки» діяльності, що 
особливо важливо за умов високої непередбачува-
ності економічних та соціально-політичних процесів 
[22, с. 86]. 

У контексті сучасних теорії менеджменту О. Гре-
бешкова припускає існування як мінімум чотирьох 
типів реляційної поведінки (планувально-позицій-
на; планувально-ресурсна; емерджентно-позиційна; 
емерджентно-ресурсна [23, с. 51]), що реалізуються 
в форматі трьох основних поведінкових моделей: мо-
делі опору (основні поведінкові технології учасників 
реляцій – ліцензійні угоди та асиметричні стратегіч-
ні партнерства), моделі обміну ресурсами (основні 
поведінкові технології – створення різноманітних 
стратегічних партнерств) та моделі розмежування 
зон впливу (основні поведінкові технології – аутсор-
синг) [22, с. 87].

Висновки з проведеного дослідження. Проблема 
визначення сутності «економічної поведінки» дослі-
джувалася науковцями починаючи з часів зароджен-
ня економічної думки й до нашого часу. Поняття 
«поведінка підприємства» у процесі еволюції транс-
формувалось і може розглядатися в розрізі окремо-
го підприємства для пояснення та прогнозування 
причинно-наслідкового механізму реальних подій в 
економіці. Історія формування поглядів, теорій, кон-
цепцій поведінки підприємства представляє собою 
еволюцію в рамках становлення загальної економіч-
ної теорії. 

Слід зазначити, що згадане поняття в працях на-
уковців дуже рідко розглядається з позицій ринку, 
що відображає недоліки всієї методології аналізу-
вання ефективності поведінки окремого суб’єкта. На 
нашу думку, саме ринок, а точніше споживач, його 
уподобання, є індикатором необхідності зміни век-
тора поведінки підприємства. Уявлення споживача 
умовно можна вважати стійкими, оскільки вони пе-
ребувають у постійній динаміці внаслідок зміні сма-
ків, моди, набору споживчих товарів і послуг.

Саме тому, поняття «економічна поведінка під-
приємства» доцільно трактувати з позицій «спожив-
ча поведінка підприємства», що відображатиме пріо-
ритетність споживача при її формуванні, і дозволить 
швидко реагувати на зміни ринкових умов. Так, 
якщо дослідження особливостей споживчого попиту 
виконується професійно, то приносить реальну ко-
ристь у вигляді прибутку.

Представляється актуальним у подальших дослі-
дженнях сконцентрувати увагу на основних пере-
думовах формування споживчої поведінки підпри-
ємств, її визначальних факторах та особливостях, 
детальному аналізуванні зазначеного на прикладі ві-
тчизняних підприємств.
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В статье исследованы особенности функционирования отечественных автомобилестроительных предприятий. 
Проанализированы объемы производства и импорта в Украину автомобилей. Определены проблемы и перспективы развития 
украинской автомобильной промышленности.
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The article is devoted to the peculiarities of the domestic automobile enterprises. The volumes of the car’s production and import to 
Ukraine were aanalyzed. The problems and prospects of development of Ukrainian automobile industry were identified.
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