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Цапенко В. Ю. Економічна поведінка підприємств як основа для прийняття управлінських рішень
Метою даної статті є уточнення змісту категорії «економічна поведінка» та встановлення взаємозв’язку між її типами і комплексом управлін-
ських рішень стратегічного та оперативного характеру. Розглянуто та проаналізовано найбільш поширені сучасні визначення поняття економіч-
ної поведінки та надано пропозиції щодо уточнення цього поняття. Відповідно до умов дослідження уточнено такі відомі категорії, як стратегіч-
на поведінка та стратегія з урахуванням характеру впливу на них економічної поведінки підприємств. На основі доведення існуючого взаємозв’язку 
зазначено, що економічна поведінка є специфічною категорією, що характеризується двома аспектами. Перший аспект стосується варіативної 
складової економічної поведінки, тому що вона в цьому сенсі залежить від змін зовнішнього середовища. Другий аспект пов’язаний зі схильністю 
менеджмента компанії до більш або менш ризикованих дій. Така схильність майже не залежить від умов функціонування компанії, і тому її можна 
розглядати як стабільну складову категорії економічної поведінки. Саме стабільна складова і визначає характер впливу економічної поведінки на 
стратегію підприємства. Так, у довгостроковому періоді цей аспект служить додатковим інструментальним фактором при розробці та реа-
лізації стратегії підприємства. У короткостроковому періоді варіативна складова економічної поведінки впливає на зміну управлінських рішень 
оперативного характеру. У результаті досліджень було доведено, що врахування такої категорії, як економічна поведінка та її складових аспектів 
у процесі прийняття управлінських рішень дозволить підвищити ефективність діяльності компанії в межах обраної стратегії її розвитку.

Ключові слова: економічна поведінка, стратегічна поведінка, стратегія, типи поведінки, варіативний та стабільний аспекти економічної по-
ведінки.
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УДК 330.101
Цапенко В. Ю. Экономическое поведение предприятий как основа 

для принятия управленческих решений
Целью данной статьи является уточнение категории «экономическое 
поведение» и установление взаимосвязи между ее типами и комплек-
сом управленческих решений стратегического и оперативного харак-
тера. Рассмотрены и проанализированы наиболее распространенные 
современные определения понятия экономического поведения и пред-
ставлены предложения по уточнению этого понятия. Согласно усло-
виям исследования уточнены такие известные категории, как страте-
гическое поведение и стратегия с учетом характера воздействия на 
них экономического поведения предприятий. На основе доказательства 
существующей взаимосвязи указано, что экономическое поведение яв-
ляется специфической категорией, которая характеризуется двумя 
аспектами. Первый аспект касается вариативной составляющей 
экономического поведения, так как она в этом смысле зависит от из-
менений внешней среды. Второй аспект связан со склонностью менед-
жмента компании к более или менее рискованным действиям. Такая 
склонность почти не зависит от условий функционирования компании, 
и поэтому ее можно рассматривать как стабильную составляющую 
категории экономического поведения. Именно стабильная составляю-
щая и определяет характер влияния экономического поведения на стра-
тегию предприятия. Так, в долгосрочном периоде этот аспект служит 
дополнительным инструментальным фактором при разработке и 
реализации стратегии предприятия. В краткосрочном периоде вариа-
тивная составляющая экономического поведения влияет на изменение 
управленческих решений оперативного характера. В результате иссле-
дований было доказано, что учет такой категории, как экономическое 
поведение и ее составляющих аспектов в процессе принятия управлен-
ческих решений позволит повысить эффективность деятельности 
компании в рамках выбранной стратегии ее развития.
Ключевые слова: экономическое поведение, стратегическое поведе-
ние, стратегия, типы поведения, вариативный и стабильный аспек-
ты экономического поведения.
Рис.: 2. Библ.: 10. 
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Tsapenko V. Yu. Economic Behavior of Enterprises as the Basis  

for Managerial Decision-Making
The article is aimed to clarify the category of «economic behavior» and to 
estimate the relationship between its types and range of administrative 
decisions of a strategic and operational character. The most common con-
temporary definitions of economic behavior were reviewed and analyzed, 
suggestions about refining this concept has been made. Under terms of the 
study, such known categories as strategic behavior and strategy with regard 
to the nature of influence on them of the economic behavior of enterprises 
were clarified. Based on the evidence of the existing relationship, it is noted 
that economic behavior represents a specific category, which is characterized 
by two aspects. The first aspect relates to the variative component of eco-
nomic behavior, because in this sense it depends on changes in the external 
environment. The second aspect relates to the consideration, that company 
management is inclinable to the more or less risky actions. This inclination 
does not depend on conditions of the operation of company, therefore it can 
be considered as a stable component of the category of economic behavior. 
It is the stable component which determines the nature of the effects of the 
economic behavior on the enterprise's strategy. Thus, in the long-run period 
this aspect serves as an additional instrumental factor for the development 
and implementation of the enterprise's strategy. In the short-run period, the 
variative component of economic behavior affects the change of the manage-
rial decisions of operational character. In the results of research was proved 
that consideration of such categories, as economic behavior and its constitu-
ent aspects in the decision-making process will enhance the efficiency of the 
company as part of its development strategy.

Key words: economic behavior, strategic behavior, strategy, types of behav-
ior, variative and stable aspects of economic behavior.
Pic.: 2. Bibl.: 10. 
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В умовах гіпердинамічного середовища підприєм-
ства все частіше стикаються з проблемами визна-
чення своєї лінії економічної поведінки з метою 

максимізації власних результатів. Ця поведінка може 
суттєво відрізнятися в різних компаніях. Вона може 
бути активною, пасивною, проактивною тощо. Якщо 
вказані типи поведінки не враховуються менеджмен-
том, то може виникнути ситуація, яка призведе до про-
тиріччя між характером економічної поведінки та комп-
лексом дій щодо прийняття й реалізації управлінських 
рішень. Наприклад, у межах прийнятої загальнокорпо-
ративної стратегії передбачено досягнення її цілей за 
рахунок прийняття високоризикованих рішень. Проте 
тип економічної поведінки в цій компанії сформувався 
як пасивний. За таких умов прийнята стратегія має мало 
шансів бути успішно реалізованою. 

З метою уникнути в подальшому подібних проти-
річ менеджмент компанії повинен чітко ідентифікувати 
свій тип економічної поведінки та приймати управлінські 
рішення з його урахуванням. У цьому випадку ефектив-
ність прийнятих рішень буде значно підвищена. Таким 
чином, виникає необхідність забезпечити відповідність 
типу економічної поведінки всьому комплексу страте-
гічних та оперативних дій. Проте, у теорії та практиці не 
існує прийнятного методичного інструментарію, який би 
забезпечував цю відповідність. Тому питання досліджен-
ня економічної поведінки у взаємозв’язку зі стратегічни-
ми та тактичними рішеннями є досить актуальними.

Питаннями визначення сутності та особливо стей 
економічної поведінки займалися багато відомих зару-
біжних вчених-економістів: А. Сміт, А. Маршал, Г. Шмол-
лер, Ж.-Б. Сей, Г. Саймон, Р. Коуз, Д. Норт, М. Вебер,  
Й. Шумпетер, В. Зомбарт, Р. Акофф, Е. Чандлер. Водночас 
вагомий внесок у розкриття етимології економічної по-
ведінки підприємств зробили такі вітчизняні науковці, як 
Н. Шибаєва, Г. Капленко, Н. Карачина, Г. Соколова, Ю. За-
іка, А. Кудінова, В. Войтко, М. Войнаренко та інші. Однак 
сучасне гіпердинамічне середовище вимагає нових дослі-
джень як змісту категорії економічної поведінки, так і її 
взаємозв’язку з комплексом управлінських рішень.

Деякі автори найбільший акцент у визначенні еко-
номічної поведінки роблять на досягненні економічних 
результатів. Так, у роботах Н. Шибаєвої [1] економічна 
поведінка визначається «як впорядкована сукупність дій 
господарюючих суб’єктів, що спрямована на досягнення 
економічних цілей в умовах специфічних господарських 
систем з урахуванням ціннісних установок. Економіч-
на поведінка відображає всі економічні відносини, які 
виникають в процесі економічної взаємодії суб’єктів». 
У своїх роботах Н. Карачина [2] під економічною пове-
дінкою розуміє «комбінацію закономірних дій, яка від-
творює сутність та характер економічної діяльності, що 
обумовлена впливом об’єктивних і суб’єктивних факто-
рів, для реалізації пріоритетних цілей підприємства в 
умовах вибору та адаптації до змін». Г. Соколова [3] під 
економічною поведінкою розуміє поведінку, пов’язану з 
вибором економічних альтернатив з метою раціональ-
ного вибору, в якому мінімізуються витрати і максимі-
зується чистий дохід.

Інши автори доводять, що економічна поведінка 
пов’язана насамперед із сформованою стратегією під-
приємства та виступає інструментом її реалізації. Так, 
Г. Капленко [4] дає визначення економічної поведін-
ки підприємств як «стратегічно визначений напрям 
взаємопов’язаних, цілеспрямованих тактичних дій, ме-
тодів, способів і реакцій на непередбачуваний розвиток 
подій і зростаючу конкуренцію з метою забезпечення 
реалізації конкретно визначених цілей і місії підприєм-
ства в обраній сфері діяльності». За словами Ю. Заіки [5], 
«економічна поведінка підприємства – це стратегічно 
визначений напрям взаємопов’язаних, цілеспрямованих 
дій, методів і способів для реалізації пріоритетних цілей 
підприємства в умовах адаптації до змін, що пов’язані з 
вибором раціональних економічних альтернатив, в яко-
му мінімізуються витрати і максимізується чистий до-
хід». А. Кудіновою було запропоновано виділення трьох 
рівнів економічної поведінки: стратегічного (постановка 
цілей), тактичного (різні етапи життевого циклу) та си-
туативного (реакція на конкретну ситуацію) [6]. На нашу 
думку, виділення певних рівнів поведінки є актуальним 
в умовах гіпердинамічного середовища.

Аналіз категорії економічної поведінки підпри-
ємств свідчить, що більшість авторів пов’язують її із 
максимізацію результатів. Проте, жоден з науковців не 
досліджує вплив різних типів поведінки на прийняття 
комплексу стратегічних та оперативних рішень з метою 
отримання максимальних економічних вигід. Тому існує 
потреба заповнити цю прогалину.

Основною метою статті є уточнення змістовного 
наповнення категорії «економічна поведінка» та встанов-
лення взаємозв’язку між її типами і комплексом управлін-
ських рішень стратегічного та оперативного характеру.

За нашим розумінням, економічна поведінка вклю-
чає в себе такі два аспекти. Перший пов’язаний із 
прагненням суб’єкта господарювання до макси-

мізації економічних результатів у конкретній ситуації. 
Другий аспект проявляється у внутрішній схильності ке-
рівництва компанії до більш або менш ризикованих дій. 

Прагнення компанії максимізувати результатив-
ність своєї поведінки тією чи іншою мірою досліджував-
ся різними авторами [1, 2, 3, 5]. Така поведінка значно 
залежить від змін, які відбуваються у зовнішньому се-
редовищі підприємства. Тобто, вона може змінюватися, 
і тому її слід вважати змінною. Тому, на нашу думку, цей 
аспект поведінки можна назвати варіативною складо-
вою категорії «економічна поведінка». 

Другий аспект характеризується внутрішньою 
схильністю керівництва компанії до певного типу пове-
дінки (схильності до ризикованих дій, як це було зазна-
чено вище). Наприклад, якщо менеджмент підприємства 
віддає перевагу ризикованим діям, тоді його поведінка 
завжди буде характеризуватися як активна, або навіть 
проактивна. І навпаки, якщо керівництво поводиться 
більш обережно, тоді його поведінка за будь-яких зо-
внішніх умов буде пасивною, або активно-пасивною. Та-
ким чином, цей аспект поведінки є менш залежним від 
зовнішнього середовища компанії. 

http://www.business-inform.net
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Як було сказано раніше, ми вважаємо, що з точки 
зору ризикованості рішень можна розрізняти активну, 
пасивну, активно-пасивну та проактивну економічну по-
ведінку. Такий характер поведінки носить суб’єктивно-
об’єктивний характер. Тобто носіями такої поведінки є 
особи, які приймають рішення (суб’єктивний характер), 
але вони приймають рішення частіше за все у відповіднос-
ті до певного її типу (об’єктивний характер). Цей елемент 
економічної поведінки є відносно сталим для менеджмен-
ту компанії і тому ми вважаємо, що його можна назвати 
стабільною складовою категорії «економічна поведінка». 

При дослідженні економічної поведінки з ураху-
ванням результативності рішень, перш за все, необхідно 
визначити, на що вона вливає. З цією метою потрібно 
встановити залежність між такими категоріями, як еко-
номічна поведінка, стратегічна поведінка, стратегія під-
приємства та уточнити сутність кожного з них.

Погоджуємося зі ствердженням Карачиної Н. [2], 
що процес формування економічної поведінки підпри-
ємств має відтворювати такий взаємозв’язок (рис. 1). 

що воно нерозривно пов’язане зі стратегічною поведін-
кою підприємства і, як наслідок,– із стратегією. 

Стратегічна поведінка формується під впливом фак-
торів зовнішнього і внутрішнього середовища, у тому числі 
певних правил, формальних і неформальних обмежень.

Виходячи з того, що стратегічна поведінка – це по-
ведінка відповідно до певної ринкової структури, 
варто зазначити, що в рамках кожної ринкової 

структури будуть мати місце певні обмеження та осо-
бливості, які й визначатимуть характер стратегічної по-
ведінки підприємства. 

Наприклад, для підприємств-монополістів ключові 
стратегічні завдання передбачають формування ефектив-
них ринкових бар’єрів, для підприємств-олігополістів – 
різноманітні оборонні та наступальні стратегії, пов’язані 
зі зміною кон’юнктурних показників – ціни, якості, сер-
вісного обслуговування, реклами тощо; для підприємств-
поліполістів – це стратегія навчання, досвіду тощо [7].

За словами Карачиної Н. [2], стратегічна поведінка 
підприємства є комплексом дій, 
що спрямовані на реалізацію об-
раної стратегії підприємства. 
Стратегічна поведінка означає на-
бір стратегічних рішень, у рамках 
обраної стратегії, який дозволяє 
підприємству ефективно присто-

совуватися до ринкових змін. Еко номічна поведінка,  
у цьому випадку, зводиться до визначення конкретного 
набору дій, який здійснює підприємство в рамках обраної 
стратегічної поведінки з метою отримання максималь-
них економічних результатів.

Як відомо, найчастіше під стратегією розуміють 
сформовані вищим керівництвом плани щодо досягення 
цілей підприємства. У сучасному економічному словни-
ку під стратегією розуміють довгострокові наміри керів-
ництва підприємства по відношенню до виробнитцва, 
маркетингу, доходів і витрат або капіталовкладень [8].

Варто зазначити, що в процесі зміни зовнішьного 
середовища етимологія поняття «стратегії» також змі-
нювалась та набувала нових значень і рис. Сьогодні до-
цільно розглядати стратегію не тільки як довгостроковий 
план досягнення цілей, а як постійно коригуючі напрям-
ки діяльності з метою отримання економічних результа-
тів. На думку Наливайка А. П. [9], стратегія являє собою 
встановлений та переглядуваний набір напрямків діяль-
ності (цілей і способів їх досягнення) для забезпечення 
поновлюваної відмітності та прибутковості. Виходячи з 
даного визначення, можно простежити прямий зв’язок 
між стратегією та економічною поведінкою.

Взаємозв’язок між стратегією, стратегічною та еко-
номічною поведінками підприємства та можливий 
вплив економічної поведінки на вказані процеси пред-
ставлено на рис. 2. 

Представлена модель складається їз трьох блоків.
Перший блок являє собой формування страте-

гії підприємства. При дослідженні стратегії за основу 
взято підхід, запропонований М. Месконом [10]. Да-
ний процес складається з таких кроків: визначення мі-
сії та цілей півдприємства; аналіз зовнішнього середо-

 
Стратегія

підприємства 
Стратегічна
поведінка

підприємства

Економічна
поведінка

підприємства 

Рис. 1. процес формування економічної поведінки

Ми вважаємо даний взаємозв’язок і послідовність 
впливу цих понять прийнятною. Однак у цьому випадку 
роль економічної поведінки є дещо заниженою. Даний 
ланцюжок не відображає зворотного зв’язку та не ха-
рактеризує вплив економічної поведінки на стратегічну 
поведінку та стратегію підприємства.

Як відомо, стратегія визначає напрямок стратегіч-
ної поведінки. У свою чергу, стратегічна поведін-
ка впливає на економічну поведінку. Проте, якщо 

обрана стратегічна поведінка більше не відповідає умо-
вам, які змінилися, то економічна поведінка, у коротко-
строкому періоді коригує її. У довгостроковій перспек-
тиві економічна поведінка чинить вплив на обрану стра-
тегію та змінює поставлені цілі. Таким чином, у процес 
формування економічної поведінки, за Карачиною Н., 
слід додати певні зворотні зв’язки, оскільки відбуваєть-
ся безперервна взаємодія. 

На нашу думку, визначення економічної поведінки 
повинно стосуватися варіативної та стабільної складової 
як в кортокостроковому, так і в довгостроковому періо-
дах. Виходячи з цього, ми пропонуємо у визначенні еко-
номічної поведінки враховувати два аспекти: варіатив-
ний, що залежить від змін середовища, і стабільний, що 
визначається внутрішніми позиціями керівництва, за-
лежно від типів поведінки (за соціально-психологічною 
характиристикою). У короткостроковому періоді еко-
номічна поведінка спрямована на реалізацію поточних 
рішень з метою максимізації їх результативності. У дов-
гостроковій перспективі економічна поведінка може 
змінювати, коригувати стратегічні рішення і служить 
додатковим фактором формування стратегії підприєм-
ства. Аналізуючи дане поняття, можна стверджувати, 
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вища; оцінка та дослідження сильних та слабких сторін 
підприємства;аналіз стратегічнх альтернатив; вибір 
стратегії.

Другий блок стосується стратегічної поведінки та 
включає в себе узгодження обраної стратегії з умовами 
функціонування та саме реалізацію стратегії. 

Третій блок присвячений економічній поведінці. 
Основними елементами його є оцінка та коригування 
стратегічних рішень. 

Тобто, у короткостроковому періоді варіативна 
складова економічної поведінки буде уточнювати стра-
тегічну поведінку підприємств, коригувати стратегічні 
рішення з метою досягнення максимальної економічної 
ефективності. У довгостроковому періоді економічна 
поведінка за рахунок стабільної складової (що прояв-
ляється у схильності менеджменту компанії до певного 
типу поведінки) служить додатковим інструментом для 
вибору та обґрунтування стратегії. Це означає, що при її 
формуванні необхідно враховувати саме той тип еконо-

мічної поведінки, який є притаманним для керівництва 
компанії.

Отже, можно сказати, що «стратегія» – це довго-
строкові плани керівництва підприємства, які склада-
ються з метою отримання економічних результатів і мо-
жуть бути скоригованими в довгостроковій перспективі 
залежно від певному типу економічної поведінки. Тобто, 
ми ввважаємо, що на вибір стратегії впливають не тільки 
стандартні та загальноприйняті інструменти її форму-
вання, але й ті типи економічної поведінки підприєм-
ства, які є домінантними для керівництва компанії.

Доцільно зазначити, що при формуванні еконо-
мічної поведінки необхідно враховувати умови функціо-
нування підприємства та швидкість їх змін. 

ВИСНОВКИ
Економічна поведінка пов’язана з такими катего-

ріями, як стратегічна поведінка та стратегія. Крім того, 
при дослідженні економічної поведінки слід враховува-
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Оцінка стратегічних планів 
та рішень із урахуванням усіх змін  

 

Коригування стратегічних
планів і внесення змін

до формування стратегії з метою
отримання економічних
результатів та виходячи

із власних позицій

 

 

 

Економічна
поведінка

Узгодження обраної стратегії
з можливостями підприємства 

Реалізація стратегії  

 

Стратегічна
поведінка

Визначення місії та цілей
підприємства  

Аналіз зовнішнього середовища  

Аналіз сильних і слабких
сторін  

Аналіз стратегічних
альтернатив  

Вибір стратегії  

Стратегія

Рис. 2. Взаємозв’язок між стратегією, стратегічною та економічною поведінками підприємства
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ти дві важливі складові – варіативну та стабільну. Саме 
стабільний аспект економічної поведінки може впливати 
на формування стратегії в довгостроковій перспективі 
залежно від типів поведінки (що проявляються у схиль-
ності до ризиків), які є домінантними для керівництва 
підприємства. Варіативна складова визначає шляхи ре-
алізації стратегічних планів підприємства через можли-
ве коригування стратегічної поведінки підприємства в 
короткостроковому періоді. Подальше, більш детальне, 
дослідження характеру взаємодії економічної поведінки 
з прийняттям управлінських рішень дозволить підви-
щити ефективність останніх. Крім того, у перспективі 
можливе вдосконалення методики формування стра-
тегії за рахунок оцінки впливу економічної поведінки в 
процесі прийняття управлінських рішень.                       
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