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Висновок. Розроблено принципи та інструментарій вибору
функціональних стратегій виробництва, які відображають досяг-
нення стійкості за рахунок аналізу взаємодій виробничих факто-
рів з динамічними змінами середовища в процесі ресурсного за-
безпечення промислового виробництва, дозволяють виключити
субективізм у прийнятті управлінських рішень.

Удосконалено інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття
управлінських рішень, розширена система критеріїв і індикаторів
за рахунок урахування інформаційних ситуацій і ймовірнісних
оцінок станів середовища функціонування.
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УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ
ГНУЧКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
В КОНТЕКСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ

THE MANAGEMENT OF
STRATEGIC FLEXIBILITY OF AN

ENTERPRISE IN CONTEXT ITS
EVOLUTION

Розглянуто актуальні проблеми управ-
ління підприємством в умовах неста-
більного зовнішнього середовища, ви-
значено закони розвитку підприємств.
Обґрунтовано необхідність застосуван-
ня моделі стратегічного управління за-
снованої на принципі гнучкості. Наведе-
но інструменти управління стратегічною
гнучкістю підприємства.

The issues of the day of management are
considered enterprises in the conditions of
unstably external environment, are defined
the lows of evolution of the enterprises. An

application of the model of the strategic
management that based upon the leading

principle of the flexibility was being
reasoned. The instruments of

management of strategic flexibility of an
enterprise are presented.
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Однією зі специфічних рис сучасних економічних відносин є
висока швидкість змін у зовнішньому середовищі підприємства.
Це явище накладає все більший відбиток на господарську діяль-
ність та процеси управління підприємством.

Для того щоб досягти успіху в побудові ефективних економіч-
них систем, необхідно зрозуміти глибинну структуру підприємс-
тва, створити могутній, чітко структурований механізм управлін-
ня. Адже, з одного боку, підприємство є штучним утворенням, з
іншого — частиною природного світу.

У зв’язку з цим аспекти формування стратегії підприємства
слід розглядати крізь призму дії глобальних законів розвитку си-
стем: закону стійкості та закону розвитку.

Закон стійкості притаманний усім організаційним системам, і
відповідно до нього будь-яке підприємство, так само, як і його
окремий підрозділ, прагне зберегти себе як єдине ціле, викорис-
товуючи для цього весь свій потенціал.

Закон розвитку наголошує, що розвиток підприємства відбу-
вається за своїм життєвим циклом. На відміну від живих організ-
мів, життєвий цикл підприємства може закінчуватися не руйну-
ванням, а відновленням та реорганізацією. Підприємства як
соціально-економічні системи потенційно мають негативну ент-
ропію — можливість відновлення, збереження структури і про-
довження життєдіяльності на новому, іноді більш продуктивному
рівні. Засобом досягнення негативної ентропії є здатність імпор-
тувати ресурси із зовнішнього середовища.

Дотримуючись закону зростання і розширення, виробничо-
економічні системи прагнуть отримати більший, ніж це необхід-
но, ресурс для забезпечення стійкості (дослідження потенційних
ринків, розширення сфери діяльності, науково-дослідні проекти).
Якщо ж підприємство не встановлює контролю за позитивними
зворотними зв’язками, його продукція перестає користуватися
попитом, зовнішнє середовище втрачає інтерес до такої системи і
воно гине.

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що стійке
функціонування підприємства обумовлене дією двох протилеж-
них чинників — стабільності та розвитку: стабільний чинник при
його абсолютизації може в кінцевому рахунку викликати бюро-
кратизацію і застій; прискорений, непідкріплений достатніми ре-
сурсами розвиток може забезпечити тільки тимчасовий успіх.

Звичайно, що підприємство, як і кожна система, прагне досяг-
ти рівноважного стану функціонування. І, якщо нашою метою є
розвиток, то стан рівноваги — це тільки проміжний етап. Тобто,
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виділяється вже не одна єдина ознака стійкості — а принаймні
дві: статична та динамічна.

Динамічна стійкість підприємства у конкурентному середо-
вищі визначається використанням його внутрішніх можливостей,
умінням адаптуватися в умовах ринку та силою впливу дестабілі-
зуючих факторів і віддзеркалює його міцність. Адаптивність по-
тенціалу дає змогу багатьом підприємствам зберігати стійкість у
зовнішньому середовищі.

Слід також зазначити, що кожній живій системі притаманні
дві головні рушійні сили. Одна з них — це бажання вижити, інша
— бажання самовдосконалюватися. Між цими двома рушійними
силами, збереженням і розвитком, завжди існує певне протиріч-
чя. Якщо постійно займатися самозбереженням покладаючись
лише на власне сприйняття та не зважати на те, що відбувається
навколо, досить швидко настає саморуйнування. Це означає, що
стара парадигма «спочатку збереження, потім розвиток» має бути
замінена новою «збереження шляхом розвитку» .

Відповідно до цього, на нашу думку, пристосування до зовніш-
нього середовища при безперечній важливості внутрішнього се-
редовища має стати першочерговим завданням для підприємства
та проявлятися у застосуванні моделі стратегічного управління,
заснованої на принципі гнучкості.

Під стратегічною гнучкістю підприємства ми розуміємо здат-
ність останнього до зміни або коригування стратегії під дією рин-
кових чинників. Необхідність вчасного реагування на зміни у зов-
нішньому середовищі змушує підприємства до проведення пер-
манентного моніторингу середовища та пошуку балансу між по-
требами поточних та потенційних товарних ліній.

Серед основних інструментів управління стратегічною гнучкі-
стю підприємства, на нашу думку, можна виділити наступні: зба-
лансована система показників та бюджетування.

Застосування збалансованої системи показників дозволяє ви-
явити існуючі на підприємстві проблеми та акцентує увагу на фак-
торах, яким слід приділити увагу керівництву задля виправлення
ситуації. Отже, дана система підвищує швидкість реакції підпри-
ємства на зміни у зовнішньому середовищі, тобто посилює стра-
тегічну гнучкість підприємства, що є запорукою його конкурен-
тоздатності на ринку.

Бюджетування є одним з найефективніших інструментів управ-
ління стратегічним портфелем підприємства. Результатом бю-
джетування є методичний інструментарій менеджменту (бюдже-
ти, положення про бюджетний комітет, бюджетний регламент,
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положення про стимулювання показників за виконання бюджет-
них показників тощо), які після трансформації в управлінські рі-
шення стають важелями впливу керівної системи підприємства
на керовану.
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК
ПІДПРИЄМСТВА»

TO DETERMINATION OF
CONCEPT ESSENCE
«DEVELOPMENT OF

ENTERPRISE»

Проведено аналіз понять системи роз-
витку підприємства. Запропоновано ав-
торське визначення поняття «розвиток
підприємства».

The analysis of concepts of the system of
enterprise development is carried out.

Author determination of concept
«development of enterprise» is proposed.

Сучасне промислове підприємство знаходиться під значним
впливом непередбачуваних та динамічних у часі факторів зов-
нішнього середовища. В особливій мірі це твердження стосу-
ється вітчизняних промислових підприємств. Соціально-
економічні трансформації, що тривають в Україні, значно поси-
люють ризики та непередбачуваність зовнішнього середовища.
Вітчизняні підприємства, працюючи в умовах відносно високо-
го рівня інфляції і недобросовісної конкуренції, завищених кре-
дитних ставок, залежності від світових цін на енергоресурси,
повинні гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища та
впроваджувати свої проекти змін. Ступінь адекватності еконо-
мічної поведінки підприємства в цих умовах стає найважливі-
шим фактором його розвитку. Тому проблема розвитку підпри-
ємства в умовах впливу факторів зовнішнього середовища
набуває особливої актуальності.

Дослідження проблеми розвитку промислового підприємства
необхідно проводити у відповідності з концепцією сталого роз-




