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СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ — КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР
ЛІДЕРСТВА В КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ

АНОТАЦІЯ: проаналізовано результати опитування компаній, для
яких лідерство є пріоритетною цінністю. Зазначено, що успішні ком-
панії прагнуть будувати свою діяльність за основним принципом
стратегічного управління: «від майбутнього до теперішнього» та пе-
реосмислювати існуючі стратегії з врахуванням майбутніх тенденцій
та інновацій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: стратегічне мислення, лідерство, сучасні тенден-
ції, глобалізація, соціальна відповідальність, корпоративне середо-
вище

АННОТАЦИЯ: проанализированы результаты опроса компаний, для
которых лидерство является приоритетной ценностью. Успешные
компании стремятся строить свою деятельность в соответствии с
основным принципом стратегического управления: «от будущего к
настоящему» и переосмысливать стратегии с учетом будущих тен-
денций и инноваций.

ABSTRACT: We analyzed the results of a survey of companies for which
leadership is a priority value. Successful companies tend to base their
activities in accordance with the basic principle of strategic management
«from the future to the present» and to rethink the strategy in the light of
future trends and innovations.

Результати опитування компаній, для яких лідерство є пріори-
тетною цінністю, проведеного Bloomberg, businessweek.com і Hay
Group, свідчать, що топ-двадцятка найуспішніших компаній фо-
кусується на інноваціях і майбутніх тенденціях більше за конку-
рентів [1]. Успішні компанії прагнуть будувати свою діяльність
за основним принципом стратегічного управління: «від майбут-
нього до теперішнього». Вони, головним чином, приділяють ува-
гу новим тенденціям з метою повного перехоплення ініціативи,
та інвестують в інноваційні стратегії, тактики й ініціативи, щоб
вибороти конкурентні переваги.

Результати аналогічного дослідження в попередньому періоді
засвідчили, що основним пріоритетом для успішних компаній
була орієнтація на вміння досягати результатів. Проте за даними
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дослідження 2010 року саме стратегічне мислення є найціннішою
якістю лідера. Тенденція — фокусування на результат — була
пов’язана, головним чином, зі скрутними економічними умова-
ми: економічний спад, брак ресурсів, обмеженість фінансів, ско-
рочення робочого персоналу — компанії були на межі виживан-
ня. Потрібно було діяти швидко й ефективно, всі мислили
«сьогодні і зараз» і часто ігнорували послідовність та логічність
дій в контексті стратегії компанії. Сьогодні акцент в бізнес-
діяльності змістився до стратегічного мислення. Топ-двадцятка
найуспішніших компаній стверджує, що довгострокове бачення
дозволяє переосмислити цінність кожного кроку та усвідомити,
на скільки важливо бути соціально відповідальним і будувати
глобальний підхід у своїх поглядах [1].

Корпоративна соціальна відповідальність є одним з основних
пріоритетів компаній-лідерів. Лідери глибоко переконані, що со-
ціальна відповідальність бізнесу позитивно впливає на суспільні
відносини, мотивацію співробітників, освоєння нових ринків і
створення довгострокових конкурентних переваг. Соціальна від-
повідальність є однією з ключових переваг бізнесу в умовах гло-
балізації.

Більшість організацій вже визнала, що жінка повинна бути
представлена на найвищих рівнях процесу прийняття рішень, але
не тільки через гендерну політику, але й тому, що думка жінок
щодо розробки і маркетингу нових продуктів та послуг є надзви-
чайно цінною [1]. На найвищих посадах світових компаній
з’являтиметься все більше жінок. Це одна з найважливіших тен-
денцій, що проявилися в корпоративному середовищі у 2013 р.
[2]. Крім того основним тенденціями є: наступ покоління Y, дис-
танційна робота вдома, залучення персоналу як пріоритет, поси-
лення ідеї внутрішнього підприємництва, «розквіт» фрілансу,
внутрішній найм (просування на управлінські посади своїх пра-
цівників), працівники як прихильники компанії у соціальних ме-
діа (популяризація компаній власними силами через соціальні
мережі).

В умовах динамічного та непередбачуваного середовища лі-
дери повинні імпровізувати і швидко змінювати тактику, бути
адаптивними і гнучкими. Успішні лідери можуть прийняти низку
важливих рішень з приводу будь-якої проблеми проблеми за до-
волі короткий час, який інші використовують лише для того, щоб
зрозуміти, у чому полягає проблема. Лідерство — це добре за-
своєна поведінка або друга натура, яку керівники з часом почи-
нають відтворювати несвідомо і навіть автоматично [3].
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Швидке та відповідальне прийняття рішень є дуже важливим
в кризових ситуаціях, які, як правило, виникають несподівано та
характеризуються дефіцитом часу на реагування і загрозою пріо-
ритетним цілям. Процес прийняття рішень — це чітке розуміння
причин проблеми та усвідомлення наслідків. Розуміючи сутність
і взаємозв’язок окремих змінних, що беруть участь в цих ситуа-
тивних шаблонах, лідер може впевнено та відповідально прийма-
ти рішення і прогнозувати ймовірність бажаних результатів.
Найбільш успішні лідери приймають свої рішення інтуїтивно.
Маючи великий досвід, вони набувають надзвичайної інтуїції в
процесі прийняття стратегічних і найбільш оптимальних рішень.
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ANNOTATION: The paper stresses the importance of knowledge-based
economy for growing well-being, which in turn relies on «knowledge-
intensive» parts of economies. On the bases of international organizations
reports it is mentioned, that economic and institutional regime,
an educated and skilled population, efficient innovation system,
Information and Communication Technologies create four pillars that help
countries articulate strategies for their transition to a knowledge economy.
It is reported, that developing countries face complex problems on the
way to move towards the knowledge economy, that may overcome by
right strategies of governments and firms.
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