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на увага, що робить можливість оптимального забезпечення ін-
формацією діяльності підприємства такою, яка досягається вкрай
складно, або в більшості випадків не досягається взагалі.

Однією з основних проблем вітчизняних підприємств, яка є
результатом недостатнього розвитку інформаційної компетенції,
є відсутність інформації, яка потрібна для прийняття стратегіч-
них рішень. Така ситуація може стати причиною критичних по-
милок у продуктовій або ринковій диверсифікації та виборі стра-
тегічного вектору. Більшість подібних рішень повинні прий-
матись із повним залученням наявних інформаційних ресурсів.
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Подано авторський погляд на актуа-
льність та напрями вирішення проб-
леми формування теоретичних і при-
кладних засад реляційної поведінки
підприємства. Запропоновано концеп-
туальні положення щодо ідентифікації
типів, моделей, технологій реляційної
поведінки підприємств у контексті те-
орії і практики стратегічного управлін-
ня.

Author’s view on the urgency of solving
the problem of theoretical and applied
principles of relational behavior of an
enterprise. Conceptual provisions to
identify types, models, technologies,

relational behavior in the context of
business theory and practice of strategic

management are proposed.

Незважаючи на значну кількість публікацій із питань забезпе-
чення успішного довгострокового розвитку підприємства, зокре-
ма в контексті стратегічного управління, багато аспектів цієї
проблематики залишаються відкритими для подальших розробок.
Такими слід визнати питання дієвості та результативності некон-
курентних (реляційних) стратегій.

Необхідність забезпечення виживання в умовах кризи тільки
загострює потребу у бізнес-партнерах, спираючись на підтрим-
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ку яких можна вирішувати стратегічні та оперативні завдання з
використанням досвіду досягнення конкурентних переваг усіх
зацікавлених осіб. Тому керівники підприємств все частіше
вдаються до коопераційних способів взаємодії з іншими еконо-
мічними суб’єктами, намагаючись зменшити невизначеність
ринкового середовища, підвищити безпеку бізнесу та створити
сприятливі умови для реалізації стратегічних цілей, уникаючи
при цьому прямого конкурентного протистояння. Подібний клас
відносин покладений в основу предметної сфери реляційної
концепції, цінність якої при аналізі стратегії розвитку підпри-
ємств полягає у визнанні можливості співіснування стратегії
конкурентного протистояння та стратегії протекціоністського
кооперування [1, с. 8].

Ураховуючи термінологічну неусталеність, вважаємо за до-
цільне перш за все уточнити, що під реляційною1 поведінкою ро-
зуміються цілеспрямовані дії підприємства щодо формування,
підтримання, припинення та уникнення взаємовідносин з іншими
суб’єктами середовища господарювання на основі прийняття і
реалізації різноманітних управлінських рішень задля набуття до-
вгострокової відмітності та неповторності. В результаті успішної
реляційної поведінки внаслідок колективної дії партнерів навко-
ло підприємства утворюється своєрідна «зона безпеки» діяльнос-
ті, що особливо важливо за умов високої непередбачуваності
економічних та соціально-політичних процесів.

Для пояснення механізму здійснення реляційної поведінки
підприємства необхідно враховувати два його аспекти: теоретич-
ний та прикладний.

У теоретичному аспекті формування та розвинення базових
положень реляційної поведінки насамперед вимагає подальшого
дослідження її можливих типів і моделей, розроблення методоло-
гічних засад механізму свідомого формування реляційного прос-
тору та обґрунтування вибору і реалізації стратегічних дій під-
приємства в його межах задля набуття стійких конкурентних
переваг. У контексті сучасних протиріч теорії стратегічного ме-
неджменту [2, с. 247] вважаємо за можливе припускати існування
як мінімум чотирьох типів реляційної поведінки (планувально-
позиційна; планувально-ресурсна; емерджентно-позиційна; емер-
джентно-ресурсна [3]), що реалізуються у форматі трьох основ-
них поведінкових моделей: моделі опору (основні поведінкові
технології учасників реляцій — ліцензійні угоди та асиметричні
                     

1 Реляція (від лат. relatio) — відносини.
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стратегічні партнерства), моделі обміну ресурсами (основні по-
ведінкові технології — створення різноманітних стратегічних
партнерств) та моделі розмежування зон впливу (основні поведін-
кові технології — аутсорсинг) [4, с. 87].

У прикладному аспекті на першочергове вивчення заслуговує
досвід реляційних дій зарубіжних і вітчизняних підприємств і
компаній, навіть якщо ці дії не усвідомлюються їх менеджментом
як реляційні (у контексті запропонованого вище трактування).
Узагальнення та систематизація такого досвіду дозволить сфор-
мувати базу емпіричних даних для виявлення універсальних та
специфічних ознак реляційної поведінки господарюючих суб’єк-
тів, подальшого розвинення реляційної концепції як органічної
складової теорії сучасного стратегічного менеджменту. У такому
контексті на прискіпливу увагу дослідників заслуговують такі
питання: 1) цілі функціонування підприємства в реляційному
просторі; 3) фінансово-економічний механізм забезпечення ефек-
тивних реляцій; 4) соціально-психологічне забезпечення та когні-
тивні аспекти реляційної поведінки підприємства; 5) інформацій-
но-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприєм-
ством у межах його реляційного простору.
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