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Досліджено процес формування економічної поведінки підприємств на підставі 

особливостей функціонування сучасних підприємств. Обґрунтовано необхідність розкриття 

формування економічної поведінки підприємств через призму взаємозв’язку з стратегією та 

стратегією поведінки підприємств. 

Удосконалено процес формування економічної поведінки підприємств з позиції 

узагальнення трьох рівнів діяльності: стратегічного, тактичного та ситуативного. 

Ключові слова: економічна поведінка підприємства, стратегія, стратегія 

підприємства. 

 

The work considers the process of forming of economic behavior of enterprises on the basis of 

features of functioning of modern enterprises. Also the necessity of opening of forming of economic 

behavior of enterprises through the prism of intercommunication with strategy and strategy of behavior 

of enterprises is grounded. 

The process of forming of economic behavior of enterprises is improved from position of 

generalization of three levels of activity: strategic, tactical and situation. 
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Постановка проблеми 

Багатоаспектність проблем в поведінковій теорії підприємств, виявлених при визначенні 

сутності, типізації, взаємозв’язку і закономірної обумовленості їх економічної поведінки обумовили 

необхідність дослідження та розробки концептуального підходу до процесу формування 

економічної поведінки підприємств. Загалом проблема, як вважаємо, полягає у відсутності 

детального та всебічного аналізу причинно-наслідкових механізмів та перспектив поведінки 

підприємства в умовах підвищення невизначеності та ризику діяльності. Від оптимальності 

вирішення цієї проблеми залежить успішність формування економічної поведінки вітчизняних 

підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Проблеми визначення сутності економічної поведінки стосуються досліджень багатьох 

відомих зарубіжних вчених-економістів: А. Сміта, П. Хейне, А. Маршалла, Ф. Хайєка, К. Маркса,       

М. Вебера, Г. Шмоллера, Т. Веблена, У. Мітчелла, Дж. Коммонса, Р. Коуза, Дж. Б’юкенена,            

Г. Саймона, Д. Норта, Й. Шумпетера, В. Зомбарта. Поряд із цим вагомий внесок у розкритті 

етимології економічної поведінки підприємств зробили такі науковці, як Г. Саймон, Р. Коуз,          

Н. Шибаєва, Г. Капленко, М. Гуревичов, В. Войтко та А. Азриліян. У той же час слід відокремити 

дослідження щодо процесу формування економічної поведінки підприємств Н. Шибаєвої,               

Г. Капленко та З. Шершньової. Проте вони є недостатньо ґрунтовними щодо передумов, 

особливостей та структури процесу формування економічної поведінки підприємств за умови 

підвищення нестабільності та невизначеності.  

 

Формулювання цілі статті 

Мета наукової роботи полягає у досліджені процесу формування економічної поведінки 

підприємств на підставі особливостей їх функціонування в сучасних умовах та удосконаленні 

процесу формування економічної поведінки підприємств з позиції узагальнення трьох рівнів 

діяльності: стратегічного, тактичного та ситуативного. 

 

Виклад основного матеріалу 

Беззаперечна важливість дослідження формування економічної поведінки підприємств за 

результатами наукового пошуку не знайшла достатнього відтворення у працях вчених. Варто 



відзначити лише роботи Г. Капленко, в яких при досліджені економічної поведінки підприємств, 

зосереджується увага на процесі формування економічної поведінки [1]. Науковець зауважила, що 

сам процес формування економічної поведінки не завершується якоюсь негайною дією, а 

встановлюються загальні напрями, просування по яких забезпечить зростання і зміцнення позицій 

підприємств. Водночас процес формування стратегії економічної поведінки підприємства 

характеризується сукупністю таких ознак: рівень розробки, регулярність, невизначеність, число 

можливих альтернативних рішень, яке слід приймати до уваги при формуванні економічної 

поведінки; інформація, яка використовується при формуванні економічної поведінки; часові 

горизонти; взаємопідпорядкованість; детальність; точність оцінки; ступінь ризику. Проте сам 

процес формування економічної поведінки включає два етапи: аналітичний (для визначення 

невизначеності) в розрізі аналізу інституціонального середовища, сценарійного аналізу, аналізу 

галузі, ринків, технологій, продуктів, ресурсів, інновацій у галузі та аналізу суміжних галузей; 

креативно-творчий підхід, який узагальнює такі процеси: формування стратегії для 

функціонуючого бізнесу та нового бізнесу, формування стратегії поведінки, стратегічне 

планування, реалізація стратегії поведінки, оцінка результатів. Переконані, це є процес саме 

стратегії економічної поведінки, адже не враховує реалії економічної дійсності, яким притаманний 

значний ступінь невизначеності, нестабільності та ризику.  

Вважаємо за необхідне перед удосконаленням процесу формування економічної поведінки 

підприємств чітко визначити взаємозв’язок між стратегією, стратегією поведінки та економічною 

поведінкою підприємств. Варто відзначити, що у змістовному плані, термін «поведінка 

підприємства» є лише якоюсь мірою спорідненим з поняттям «стратегія». Визначена авторська 

інтерпретація категорії «економічна поведінка підприємства» (комбінація закономірних дій, яка 

відтворює сутність та характер економічної діяльності, що обумовлена впливом об’єктивних і 

суб’єктивних факторів, для реалізації пріоритетних цілей підприємства в умовах вибору та 

адаптації до змін) свідчить про те, що поведінка суб’єкта не є абсолютно детермінованою, в ній 

завжди є місце спонтанності, інтуїтивності, експромту [2]. Крім того, економічна поведінка 

підприємства може носити як цілеспрямований, так і спонтанний характер. Проте стратегія 

підприємств носить лише цілеспрямований характер.  

Важливе значення для розуміння характеру економічних дій та діяльності, їхньої оцінки 

мають визначені А. Кудіновою [3, с. 106] рівні поведінки залежно від способу її регуляції, які 

поділяються і автором:  

- стратегічний рівень – постановка цілей, самовизначення відносно базових принципів в 

основі якого цінності переважно кінцевого порядку; 

- тактичний рівень (різні етапи життєвого шляху) – регулюються інтерналізованими 

нормами; 

- ситуативний рівень (реакція на конкретну ситуацію) – підприємство в своїй поведінці 

керується стандартами, зразками, стереотипами. 

Отже, стратегічний рівень економічної поведінки підприємства спрямовує його дії та 

діяльність, тактичний рівень – направляє, ситуативний рівень – виправляє (координує) при 

виявленні непередбачених факторів. 

Визначені рівні поведінки свідчать, що економічна поведінка підприємств охоплює більш 

широку понятійну субстанцію, в якій стратегічний рівень є лише окремою складовою.  

Для з’ясування сутності стратегії, виявлені відмінних та подібних ознак із економічною 

поведінкою підприємств був здійснений детальний аналіз різних підходів вчених до визначення 

категорії «стратегія» [4-11].  

Відсутність загальноприйнятого та узгодженого визначення терміна «стратегія» показує 

ендемічний (місцевий) характер поглядів на роль та значення стратегії для діяльності підприємства. 

Тому, на нашу думку, немає сенсу відшукувати або зводити до єдиного терміна багатогранну суть 

стратегії, адже вона повинна мати конкретне призначення, суть, зміст, які залежать від 

можливостей та умов діяльності кожного конкретного підприємства.  



Узагальнення наведених поглядів науковців обумовило їх об’єднання у декілька підходів, 

згідно з якими стратегія підприємства розглядається як: 

- комплексний план або модель дій, спрямованих на досягнення мети (засіб досягнення 

цілей підприємства); 

- набір правил прийняття рішень і способів реалізації стратегічної концепції розвитку 

підприємства; 

- загальний напрям дій, які визначають перспективний розвиток підприємства щодо 

досягнення конкурентних переваг та успіху діяльності; 

- позиціонування (позиція) підприємства у зовнішньому середовищі та серед головних 

конкурентів; 

- «влучний прийом», який спонукає конкурентів витрачати час та кошти. 

Авторська позиція, яка ґрунтується на критичному аналізі розглянутих дефініцій стратегії, 

полягає у комплексному трактуванні стратегії, відповідно до якого «»стратегія» - це сформована 

концепція розвитку підприємства, що включає загальний напрям дій, які визначають 

перспективний розвиток підприємства щодо досягнення конкурентних переваг та успіху діяльності; 

план або модель дій, спрямованих на досягнення мети; набір правил прийняття рішень; 

використання «влучних прийомів» та позиціонування підприємства у зовнішньому середовищі.  

Дослідження категорії «стратегія» підприємств та «економічна поведінка» підприємств 

виявило застосування у науковій літературі також ідентичного поняття «стратегія поведінки» 

підприємств. Виходячи із аналізу трактувань сутності стратегії вважаємо, що деякі визначення 

можуть розкрити дану категорію, які ідентифікують стратегію саме з позиції економічної поведінки 

підприємств. Це стосується точки зору таких науковців як І. Ансофф, Б. Мізюк, З. Шершньова,      

Г. Мінцберг та А. Мак Х’юг [7-11]. Отже, стратегія поведінки підприємства, на нашу думку, є 

комплексом дій реалізації сформованої стратегії підприємства.  

Узагальнюючи відтворену сутність стратегії, доцільним є виділення її характерних рис: засіб 

досягнення мети та орієнтирів-цілей, яких прагне досягти організація, що можуть змінюватися в 

окремі моменти і на різних рівнях ієрархії; узгодження з місією, орієнтирами, які визначила для 

себе організація; відповідна реакція на можливий вплив зовнішнього середовища; процес розробки 

стратегії не завершується якоюсь дією – розробляється лише загальний напрямок дій; використання 

узагальненої, неповної та неточної інформації стосовно альтернатив розвитку; сформована 

стратегія використовується для розробки подальших стратегічних проектів із застосуванням 

пошукових методів; необхідність у стратегії зникає, як тільки реальний процес розвитку починає 

виводити організацію на рівень очікуваних подій; реалізація стратегії – це процес внесення змін в 

розроблені стратегії, відкидаючи ті з них, що не можуть бути здійснені (помилкові стратегії) та 

доповнюючи тими, що реально виникають при поточній взаємодії із зовнішнім середовищем 

(реальні стратегії). Вочевидь аналіз основних елементів та характеристик стратегії і стратегії 

поведінки обумовив висновок щодо їх подвійної взаємодії з економічною поведінкою, адже 

сформовані ними цілі визначають напрямок, характер та сутність економічної поведінки 

підприємств, а економічна поведінка, в свою чергу, реалізує цілі стратегії за рахунок сформованого 

стратегічного комплексу дій.  

З урахуванням викладеного та на підставі результатів власних досліджень пропонується 

авторська концепція процесу формування економічної поведінки підприємств (рис. 1). Відтворений 

підхід є логічним продовженням виявлених результатів щодо взаємозв’язку та взаємообумовленості 

стратегії підприємства → стратегії поведінки підприємства → економічної поведінки підприємства.  

Як видно з рис. 1 процес формування економічної поведінки підприємства має циклічний 

характер. Вихідна інформація, що надходить до системи формування стратегії підприємства, 

проходить стадії обробки та аналізу інформації, після чого виділяються детермінантні фактори та 

забезпечується оптимальне їх узгодження з іншими факторами. Наступним етапом є формування 

стратегічної мети, узгодження цілей стратегії із реальним потенціалом підприємства та визначення і 

оцінка альтернативних стратегій: обмежене зростання, розширення, скорочення (ліквідація, 

відсікання зайвого, скорочення і переорієнтація), комбінація трьох варіантів.  



 
Рис 1. Удосконалений процес формування економічної поведінки підприємства 
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Після визначення і оцінки альтернативних варіантів обирається конкретна стратегія, яка б 

забезпечила виконання поставлених цілей. Для підвищення ймовірності реалізації стратегії 

розробляється стратегія поведінки, а саме комплекс дій реалізації стратегічної мети.  

Сформований комплекс дій впроваджується у реальне економічне життя підприємства з 

урахуванням поточних та непередбачених змін, які виникли. Відзначимо, якщо зміни достатньо 

суттєві, підприємство досліджує їх, оцінює реальні можливості та вносить корективи у стратегію 

підприємства; якщо ж зміни несуттєві, то економічна поведінка підприємства продовжує реалізацію 

стратегії за рахунок відповідного корегування. Отже, зазначені елементи знаходяться у 

неперервному взаємозв’язку, створюючи замкнутий цикл процесу економічної поведінки 

підприємств.  

Доцільно відокремити, що при формуванні економічної поведінки невід’ємним є врахування 

того, що на різних етапах розвитку підприємств виділяється пріоритетна умова функціонування, 

яка повинна відтворювати актуальні аспекти їх економічної поведінки. Дана позиція має місце і в 

дослідженнях Н. Шибаєвої при розкритті структури економічної поведінки підприємств [12, с. 4]. 

Науковець виділяє фундаментальну та актуальну структури економічної поведінки. 

Фундаментальна структура економічної поведінки відбиває той факт, що на всіх етапах розвитку 

суспільства економічна поведінка визначається зовнішніми по відношенню до суб’єкта умовами, 

власними економічними цілями та прагненням людини до самовдосконалення. Але на кожному з 

етапів розвитку суспільства одна з цих умов має рішучий вплив на економічну поведінку, що і є 

основою актуальної структури економічної поведінки. Отже, актуальна структура економічної 

поведінки – це модифікація фундаментального аспекту в залежності від умов системи, до якої воно 

належить. Все вищезазначене обумовлює необхідність постійного відслідковування та врахування 

змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства, визначенні пріоритетності окремих 

факторів при формуванні економічної поведінки підприємств. 

 

Висновки  
Очевидним є те, що процес формування економічної поведінки підприємств повинен 

відтворювати взаємозв’язок стратегії підприємства → стратегії поведінки підприємства → 

економічної поведінки підприємства. Це аргументовано тим, що економічна поведінка підприємств 

узагальнює три рівні діяльності: стратегічний рівень економічної поведінки підприємства 

спрямовує його дії та діяльність, тактичний рівень – направляє, ситуативний рівень – виправляє 

(координує) при виявленні непередбачених факторів. 

 

Перспективи подальших досліджень 

Наведене теоретико-методологічне дослідження обумовлює необхідність подальших 

прикладних досліджень щодо корегування процесу формування економічної поведінки підприємств 

відповідно до реальних економічних умов їх функціонування, визначених пріоритетних 

детермінант та ступеня гнучкості реагування на постійно існуючі зміни. 
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