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У сучасних економічних публікаціях категорія «результат» не визначається термінологіч-

но, а проблематика різнотематичних наукових досліджень, що безпосередньо пов’язана з 
економічними результатами діяльності підприємства, як правило, не конкретизуються. І ли-
ше за умови цільового дослідження сутності категорії «економічний результат» науковці на-
водять аргументацію відповідної авторської позиції, яка зазвичай відповідає контексту дос-
ліджень ефективності, результативності діяльності підприємства або у співвідношенні 
взаємозв’язку з цілями, ефектами, показниками.  

Логіка змістовного взаємозв’язку економічних результатів діяльності підприємств і про-
дуктивності, результативності, ефективності дозволяє виділити один із аспектів, який надає 
нового дослідницького формату даній науковій проблематиці. Так, визначаючи результати в 
аспекті продуктивності вчені наголошують на організаційній здатності трансформувати вхі-
дні ресурси на економічні блага, які є корисними/цінними. В аспекті результативності про-
блематика доцільності (корисності) доповнюється ціннісними характеристиками економіч-
них благ як результатів економічної діяльності підприємств та організаційної здатності 
забезпечувати очікування користувачів результатів. А визначаючи ефективність, сутнісна 
природа економічних результатів розкривається з точки зору організаційної здатності забез-
печувати якість процесів економічної діяльності. Тобто, організаційна здатність виступає 
причинною складовою економічних результатів незалежно від наукового підходу до їх ви-
значення, а сам економічний результат – характеристикою (мірилом) розвитку здатності.  

Здатності в класичному розумінні визначають можливості підприємства використовувати 
ресурси (як правило в комбінації з використання організаційних процесів) для отримання 
очікуваних результатів (досягнення поставлених цілей). Вони можуть абстрактно розгляда-
тися як «проміжний продукт, який виробляється підприємством, для підвищення продуктив-
ності своїх ресурсів, а також забезпечення стратегічної гнучкості та захисту для свого кінце-
вого продукту або послуги» [1]. У такій постановці визначення економічних результатів 
через організаційні здатності закладається стратегічна логіка їх подальшого дослідження: ор-
ганізаційна здатність це «…проміжний продукт, який виробляється підприємством, для під-
вищення продуктивності своїх ресурсів» [1]; організаційні здатності призначені для отри-
мання результатів у вигляді змін структури та моделі поведінки підприємства як системи, 
тобто зумовлюють системні ефекти. 

Визначений стратегічний контекст інтерпретації економічних результатів зумовлює зміни 
концептуального підходу до забезпечення їх досягнення. Основними стратегічними концеп-
тами такого підходу мають стати когнітивна логіка прийняття управлінських рішень, страте-
гічні орієнтації, бізнес-модель і цільова модель, що зумовлено логікою триєдиного розуміння 
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стратегії, яку започатковано у дослідженнях В. de Wit, R. Meyer [2, с. 5] і розвинено у док-
торській дисертації В. Катькало [3]. Доцільно акцентувати увагу на тому, що перелік даних 
концептів не є завершеним і є відкритим для змістовного розширення. У пропонованому фо-
рматі дослідницький акцент зроблено на формуванні економічного результату в контексті 
стратегічно-орієнтованого підходу до його визначення, що зумовлено специфічними умова-
ми розвитку ділового середовища, яке характеризується посиленням невизначеності та ди-
намізму. За таких умов адекватнішим стає стратегічний образ мислення, суть якого полягає 
«…в пріоритеті створення цінності, а не мінімізації витрат, а також акценті зусиль не на при-
гніченні суперників у ринковій конкуренції, а створенні власних компетенцій на основі пар-
тнерської взаємодії як основи лідерства у бізнесі» [3, с. 411]. Пропоновані до розгляду кон-
цепти дозволяють зосередитися на тих моментах, які є причинними з точки зору формування 
економічних результатів діяльності як у їх традиційному розумінні, так і з позицій стратегіч-
ної логіки. Дослідницький акцент на теорії організаційних здатностей, як основи пояснення 
логіки формування економічних результатів у межах стратегічної логіки, пов’язаний з тим, 
що в «економіці знань» забезпечення очікуваних економічних результатів стає залежним від 
уміння підприємства створювати такі унікальні комбінації ресурсів, які дозволяють форму-
вати ти присвоювати підприємницькі та реляційні ренти. Зміст дій менеджменту підпорядко-
вується стратегічній логіці, відповідно до якої відмінності в економічних результатах діяль-
ності підприємств інтерпретуються як наслідок асиметрії між ними в знаннях, а зміст 
забезпечення такої асиметрії розкривається, перш за все, в базових концептах, що формують 
цілісне уявлення про стратегію та акцентують увагу на важливіших факторах довгостроково-
го успіху підприємств – підприємницьких аспектах менеджменту, управлінні змінами та 
конкуренції на основі знань як активів.  
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Актуальність теми. Трансформації вітчизняної економіки з одночасним розвитком ін-

теграційних процесів вимагають від суб’єктів господарювання інноваційних, реформаторсь-
ких підходів до ведення своєї діяльності. Відповідно, ефективність функціонування підпри-
ємств забезпечується новаторськими підходами до системи стратегічного управління, 
результативність яких забезпечує сталий розвиток. Відтак, імперативним фактором зростан-
ня ефективності господарських процесів як у країні, так і на підприємстві виступає стратегія.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад і прикладних 
інструментів ефективного формування та реалізації стратегії розвитку підприємства. 




