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КОЛЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
У статті досліджено зміст поняття процесу економічного розвитку в контексті загаль-

ного процесу еволюції економічних систем, а також зміст поняття “компанія” як видової фо-
рми поняття “підприємство”. Визначено економічний зміст понять “процес економічного роз-
витку підприємства” та “стратегія економічного розвитку компанії”. Розглянуто класифіка-
цію стратегій розвитку підприємства. Систематизовано та розширено класифікацію коле-
ктивних стратегій розвитку компанії. Охарактеризовано можливості використання компані-
ями колективних стратегій економічного розвитку.
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І. Вступ
Магістральний процес еволюції економі-

чної сфери буття виявляється у змістовних і
формальних змінах, що стосуються як еко-
номічних відносин на всіх рівнях зазначеної
сфери, так і суб’єктів цих відносин. У сучас-
них умовах розвинутої форми товарного
господарства спостерігають такі ключові
трансформації в процесі відтворення суспі-
льного виробництва: глобалізація економіч-
ного простору; загострення конкурентної
боротьби між підприємствами; перенесення
акценту в орієнтації суб’єктів господарюван-
ня на підприємницьку форму ведення гос-
подарської діяльності; прогресуюче розши-
рення й домінування підприємницького се-
редовища в реальному секторі економіки
тощо. За таких обставин перед суб’єктами
господарської діяльності постають стратегі-
чні завдання: оптимізувати реалізацію влас-
ного економічного інтересу (максимізувати
обсяг балансового прибутку, в основному,
за рахунок отримання економічного прибут-
ку); забезпечити безперервність життєвого
циклу підприємств.1

Необхідність вирішення цих завдань зу-
мовлює проведення кардинальних змін у
ієрархічному складі видів господарської дія-
льності підприємств. Акцент необхідно зро-
бити не на тріумвіраті виробничої, комер-
ційної та інвестиційної видах діяльності, а
на інноваційній та управлінській. Від першої
з цих нових базових видів господарської
діяльності підприємства залежить можли-
вість забезпечення та посилення його кон-
курентоспроможності через створення пев-
них видів базисних інновацій (товарних,
технологічних, технічних і організаційних).
Кардинально новою метою управлінської
діяльності підприємства є організація пер-
манентного в часі й просторі процесу вті-
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лення вищезазначених інновацій у конкуре-
нтні переваги в процесі його господарської
діяльності.

Реалізація зазначених фундаментальних
цілей для забезпечення безперервності
життєвого циклу підприємства можлива ли-
ше в довгостроковій перспективі, що, у свою
чергу, передбачає введення до складу тако-
го блоку системи управління, як засоби (ін-
струменти) управління, у якості базового
елемента – стратегічного планування. Його
об’єктом є процес розвитку суб’єкта госпо-
дарювання. Так, першочерговим базисним
об’єктом управління стає не процес просто-
го відтворення підприємства в короткостро-
ковому періоді його господарської діяльнос-
ті як автономної економічної системи (су-
б’єкта економічних відносин на мікро- й на-
ноекономічному рівнях економічної сфери
буття) або процес зростання цієї системи як
простої форми її розширеного відтворення,
а вища форма розширеного відтворення
зазначеного базового виду економічних сис-
тем – процес розвитку.

Забезпечення управління процесом еко-
номічного розвитку підприємства є комплек-
сною й недостатньо вирішеною в теоретич-
ному плані проблемою. Зокрема, це стосу-
ється таких питань: розкриття сутності про-
цесу економічного розвитку підприємства;
визначення певної форми підприємства, у
межах якої може бути забезпечено процес
його економічного розвитку; визначення
форм організаційних структур підприємниц-
тва, у межах яких виникає можливість за-
безпечити процес економічного розвитку
підприємства; класифікація стратегій проце-
су економічного розвитку підприємства; кла-
сифікація колективних стратегій процесу
економічного розвитку підприємства.

Зазначені питання є об’єктом досліджень
як українських, так і зарубіжних науковців,
зокрема І. Алексєєва, П. Бєлєнького, Б. Га-
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ррета, Т. Гринько, Л. Жданової, А. Какаєвої,
Д. Меттьюза, О. Паршиної, М. Радиєвського,
О. Раєвнєвої, Б. Мільнера, О. Сухарєва та
ін. Водночас для цих досліджень характерна
певна методологічна недосконалість, що
виявляється в недостатньому фрагментар-
ному рівні комплексності їх предмета, а та-
кож обмеженість досліджень лише емпірич-
ним рівнем.

II. Постановка завдання
Мета статті – визначити поняття процесу

економічного розвитку підприємства та ком-
панії як його видової форми й господарського
механізму здійснення відповідного процесу;
визначити поняття компанія; уточнити кла-
сифікацію стратегій економічного розвитку
компанії; уточнити класифікацію колективних
стратегій економічного розвитку компанії.

ІІІ. Результати
В економічній науці виділяють дві форми

процесу – розширеного відтворення суспі-
льного виробництва: економічне зростання
й економічний розвиток [3; 4]. Широке за-
стосування зазначених інструментів логічно-
го аналізу наразі обмежено дослідженнями
економічних систем більш високого рівня,
зокрема економічної сфери буття, мега- й
макроекономічних систем. В історичному
аспекті першою, більш розробленою та тео-
ретично завершеною є теорія економічного
зростання макроекономічної системи, апа-
рат позитивного аналізу якої використовють
як методологічну базу для проведення до-
сліджень на глобальному й мегарівнях еко-
номічних систем. Водночас на сучасному
етапі еволюції економічної сфери буття й
розвитку економічної науки актуальними є
теоретичні проблеми процесу розширеного
відтворення підприємства як господарської
системи наноекономічного рівня, що є од-
ним із основних чинників забезпечення про-
цесів економічного зростання та економіч-
ного розвитку національних і світової еко-
номік [5–7].

Узагальнюючи підходи до трактування
економічної сутності процесів економічного
зростання й економічного розвитку на гра-
нично вищому логічному рівні абстрагуван-
ня, можна виділити такі їх характерні особ-
ливості: економічне зростання – це форма
процесу розширеного відтворення суспіль-
ного виробництва на будь-якому рівні еко-
номічної сфери буття, що здійснюється за
допомогою екстенсивних чи інтенсивно-
екстенсивних засобів і супроводжується
змінами параметрів (кількісними або кількіс-
но-якісними) здатності економічної системи
певного рівня до продукування економічних
благ; економічний розвиток – це форма
процесу розширеного відтворення суспіль-
ного виробництва на будь-якому рівні еко-
номічної сфери буття, що здійснюється за
допомогою інтенсивних засобів і супрово-

джується кардинальними змінами парамет-
рів здатності економічної системи певного
рівня до продукування економічних благ.

На основі теоретичних концепцій проце-
су розширеного відтворення суспільного
виробництва та його базових форм, життє-
вого циклу економічної системи, зокрема
підприємства, щодо зазначеної наноеконо-
мічної системи процеси економічного зрос-
тання та економічного розвитку можна трак-
тувати так.

Під процесом економічного зростання
підприємства розуміють форму процесу
розширеного відтворення зазначеної госпо-
дарської системи, що здійснюється на таких
етапах її життєвого циклу, як підйом і стабі-
лізація.

Під процесом економічного розвитку під-
приємства треба розуміти форму процесу
розширеного відтворення зазначеної госпо-
дарської системи, що здійснюється на тако-
му етапі її життєвого циклу, як оновлення.

Змістові відмінності між етапами життє-
вого циклу підприємства, а також форми
розширеного відтворення зазначеної еко-
номічної системи визначають характерні
особливості організаційно-економічного ме-
ханізму, що забезпечує безперервність його
життєвого циклу.

В економічній науці на загальному рівні
абстрагування поняття “організаційно-
економічний (господарський) механізм” тра-
ктують як сукупність інститутів, що забезпе-
чують функціонування економічної системи.

На базовому рівні економічної сфери
буття – це функціонування наноекономічних
систем, до яких належить підприємство. На
більш високих рівнях – функціонування від-
повідних економічних систем, що відбува-
ється в процесі взаємодій суб’єктів базового
рівня, а також суб’єктів, що регулюють умо-
ви їх діяльності з різним масштабом охоп-
лення простору економічної сфери буття.

Господарський механізм для економічних
систем будь-якого рівня містить такі групи
інститутів: мотиваційні, що зумовлюють
процес функціонування економічної систе-
ми; формальні, що виявляються в особли-
востях організаційної структури, через яку
відбувається процес функціонування еко-
номічної системи; інструментальні, завдяки
яким забезпечено процес функціонування
економічної системи.

Для підприємства загальними елемента-
ми його господарського механізму у складі
мотиваційних інститутів є такі: економічний
інтерес (максимальний обсяг загального
прибутку); забезпечення безперервності
життєвого циклу підприємства.

У різних формах процесу розширеного
відтворення підприємства відмінності госпо-
дарського механізму виявляються в такому:
1) щодо економічного інтересу:
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– для процесу економічного зростання –
орієнтація, насамперед, на нормальний
прибуток (оптимізація обсягу загального
прибутку завдяки ефекту масштабу);

– для процесу економічного розвитку – орі-
єнтація виключно на економічний прибу-
ток (підприємницький);

2) забезпечення безперервності життєвого
циклу:

– для процесу економічного зростання –
протягом середньострокового періоду;

– для процесу економічного розвитку –
протягом довгострокового періоду.
Елементами господарського механізму

функціонування підприємства у складі фор-
мальних інститутів є такі: організаційно-
правова форма підприємства; організаційна
структура підприємства; виробнича структу-
ра підприємства.

У межах цієї групи інститутів немає ди-
ференціації за формами розширеного від-
творення підприємства.

Для підприємства загальними елемента-
ми його господарського механізму у складі
інструментальних інститутів є тип і склад
інновацій.

Для забезпечення процесу економічного
зростання підприємства застосовують інно-
вації таких типів: поліпшувальні, локальні,
наслідувальні.

У свою чергу, їх використовують на таких
етапах життєвого циклу підприємства, як:
1) підйом – товарні, технічні й технологічні;
2) стабілізація – організаційні, управлінські,
соціальні, екологічні.

Для забезпечення процесу економічного
розвитку підприємства застосовують іннова-
ції таких типів: базисні, глобальні, піонерні.

На етапі оновлення, у межах якого відбу-
вається процес економічного розвитку під-
приємства, інновації є такими: товарні, тех-
нічні, технологічні, організаційні, управлінсь-
кі, соціальні та екологічні.

На підставі вищезазначеного трактуван-
ня процесу економічного розвитку підприєм-
ства можна зробити висновок, що не всі ви-
дові форми підприємства здатні самостійно
забезпечувати процес свого розширеного
відтворення. Багато в чому це залежить від
того, чи є в підприємства достатній потенці-
ал для організації повномасштабної іннова-
ційної діяльності, а також від його стратегіч-
ної орієнтації на здійснення господарської
діяльності у формі підприємництва. Урахо-
вуючи це, необхідно теоретично вирішити
завдання щодо визначення певної видової
форми підприємства.

У спеціальній українській і зарубіжній лі-
тературі щодо ідентифікації суб’єкта госпо-
дарської діяльності застосовують декілька
термінологічних аналогів: фірма, підприємс-
тво, компанія.

Якщо категорії “підприємство” та “фірма”
можна охарактеризувати як різні стилістичні
іншомовні форми одного поняття, то катего-
рії “підприємство” та “компанія” відрізняють-
ся між собою онтологічно. Це категорії різ-
ного рівня логічного узагальнення та змісто-
вного наповнення. Термін “підприємство”,
порівняно з терміном “компанія”, співвідно-
сять як категорії родового рівня щодо особ-
ливого. Логічно розмежувати зазначені кате-
горії можна на основі базових положень те-
орії підприємництва та підприємства.

У суспільному економічному світогляді на
рівні світосприйняття підприємництво іден-
тифікують із поняттям “господарська діяль-
ність”, а тому в економічній науці підприєм-
ництво визначають як певну історичну фор-
му зазначеної діяльності в її референтній
якості.

Підприємницька діяльність, з урахуван-
ням сучасних форм (індивідуальна, групова)
і засобів (цінові, нецінові, організаційні) ве-
дення конкурентної боротьби, формалізу-
ється в певних організаційних структурах.
На сучасному етапі розвитку економічної
сфери буття можна виділити такі організа-
ційні типи зазначеного виду господарської
діяльності: підприємство, холдинг, об’єд-
нання підприємств [1].

Підприємство є першою та базовою ор-
ганізаційною формою здійснення підприєм-
ницької діяльності. Водночас треба розгля-
дати не родову форму відповідної організа-
ційної структури підприємництва, а її видо-
ву, зокрема ту, яка є референтною на су-
часному історичному етапі розвитку еконо-
мічної сфери буття – компанію.

Семантика слова “компанія” в перекладі
з латинської означає групу людей, що разом
проводять свій вільний час. Таким чином,
ідеться про групу суб’єктів, що здійснюють
конкретну діяльність у певній сфері. У аспе-
кті економічної сфери буття й конкретно го-
сподарської діяльності цей термін можна
використовувати для позначення відносин
власності щодо утворення певного типу під-
приємства – корпоративного за формою.

Отже, компанія – це корпорація, тобто
підприємство, економічну сутність якого ви-
значають корпоративні способи заснування
й формування його статутного фонду.

Цьому типу підприємства притаманні усі
характерні риси підприємства, а до особли-
востей можна зарахувати такі: 1) мета та
характер діяльності – комерційна організа-
ційна структура; 2) форма власності – коле-
ктивна; 3) організаційно-правова форма –
господарське товариство (акціонерне това-
риство); 4) розміри – велике; 5) межі охоп-
лення економічного середовища здійснення
господарської діяльності – національне або
міжнародне (транснаціональне) підприємство.
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Основним засобом управління процесом
розширеного відтворення підприємства є
такий інструмент процесу стратегічного
управління його господарською діяльністю,
як стратегія. Під стратегією розвитку компа-
нії розуміють засадний плановий документ,
у якому визначено повний видовий склад
базисних глобальних інновацій, що забез-
печують набуття відповідним суб’єктом гос-
подарювання кардинально нового рівня
конкурентоспроможності на певному істори-
чному етапі його економічного буття.

Стратегії розвитку з урахуванням наяв-
них організаційно-економічних можливостей
у підприємства можна сформувати й засто-
совувати в межах такого його виду, як ком-
панія, або таких організаційних форм під-
приємництва, як холдинг або об’єднання
підприємств. За таких обставин той чи ін-
ший вид стратегії розвитку розробляє без-
посередньо компанія, але вибір якогось із
них визначено можливостями та економіч-
ною доцільністю ведення підприємством
конкурентної боротьби в індивідуальній або
груповій формі.

В економічній літературі стратегії розвит-
ку підприємств поділяють на корпоративні
та колективні [5]. За загальною формою
групування ця класифікація прийнятна і для
компаній. Водночас вона повинна мати в
основі інші класифікаційні ознаки, зокрема
такі, як форми ведення конкурентної боро-
тьби, а також тип організаційної структури
підприємництва.

І корпоративну, і колективну стратегії
розвитку компанії ідентифікують як само-
стійні економічні явища з використанням
такої категорії економічного аналізу, як
“особливе”, а отже, передбачають їх типо-
логізацію вже на рівні такої логічної катего-
рії, як “одиничне”. Теоретична та практична
необхідність такої класифікації зумовлена
суттєвими відмінностями форм логічного
зв’язку, що виникають між різними групами
видових інновацій базисного типу, що, у
свою чергу, визначає їх глобальний і піоне-
рний характер. Необхідно виділяти три фо-
рми зв’язку між видовими інноваціями: до-
повненості (застосування однієї групи впли-
ває на масштаби використання іншої); вза-
ємопроникливості (інновації однієї групи ви-
являються в існуванні інших груп); зумовле-
ності (одна група викликає необхідність по-
яви інших груп).

Подані форми зв’язку, у свою чергу,
визначають місце й роль у складі стратегії
розвитку компанії окремих груп видових ба-
зисних інновацій: засадні (взаємодіють між
собою у формі доповненості); споріднені
(взаємопроникливості); похідні (зумовленості).

До складу засадних базисних інновацій
треба зарахувати: товарні, технологічні,
технічні й організаційні (організаційні щодо

перших трьох є засобом масштабів їх поши-
рення); до споріднених – екологічні, що вра-
ховують, відповідно, у товарних, технологіч-
них і технічних інноваціях; до похідних –
управлінські та соціальні (зокрема, тип кор-
поративної культури компанії), засадними
щодо яких є організаційні інновації.

Корпоративні стратегії розвитку компанії,
залежно від форми та засобів її організацій-
ного розвитку, мають такі види: горизонта-
льного розвитку, вертикального розвитку,
диверсифікаційного розвитку [3]. Так, ця
класифікація потребує семантичного та
стилістичного уточнення: горизонтальної
інтеграції, вертикальної інтеграції, диверси-
фікації.

Альтернативними щодо корпоративних
стратегій розвитку є колективні стратегії
розвитку компанії. Необхідно констатувати,
що класифікація цього типу стратегій не є
достатньо розробленою за своїм масшта-
бом, а тому обмежена лише стратегічними
альянсами [2; 5]. Вони виникли на початку
другої половини ХХ ст., і їх починають ма-
сово застосовувати компанії у той самий
період, що й стратегії диверсифікаційного
розвитку компанії.

Необхідність використання цього типу
стратегій економічного розвитку зумовлено
такими обставинами: глобалізацією еконо-
мічного простору здійснення господарської
діяльності підприємствами внаслідок зняття
або суттєвого зменшення кількості бар’єрів
щодо входження на національні галузеві
ринки; виникнення нових видів процесу від-
творення суспільного виробництва (зокрема
поляризації та об’єднання), що призвело до
появи нових альтернативних підприємству
організаційних структур підприємництва
(холдингу й об’єднання підприємств); масо-
ва переорієнтація підприємств практично
всіх народногосподарських галузей економі-
чної сфери буття на підприємницьку форму
ведення господарської діяльності; кардина-
льне переформатування умов ведення кон-
курентної боротьби між підприємствами, що
зумовило появу нової форми її ведення
(групова конкуренція), а також розширення
складу групи організаційних методі її здійс-
нення; суттєва диференціація форм існу-
вання підприємства (за розмірами, формою
власності, організаційно-правовою формою,
широтою охоплення економічного простору
господарською діяльністю тощо); кардина-
льна зміна в акцентах державної політики
антимонопольного регулювання, унаслідок
чого об’єктом впливу стає не розмір сегмен-
та галузевого ринку, який контролює певне
підприємство, а його налаштованість (наці-
леність) контролювати параметри функціо-
нування окремої ринкової структури; утвер-
дження в практиці господарської діяльності
більшості компаній стратегічного плануван-
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ня як методу управління процесами їх еко-
номічного зростання та економічного розвитку.

За таких обставин для того, щоб забез-
печити досягнення власних засадних стра-
тегічних цілей, компаніям довелося впрова-
дити в практику їх управлінської діяльності
новий тип стратегії економічного розвитку –
колективні стратегії розвитку підприємства.
Суттєва особливість цього типу стратегій
економічного розвитку полягає в тому, що як
розробка, так і застосування зазначених
стратегій є результатом спільних зусиль і
скоординованої діяльності групи компаній.
Отже, під колективними стратегіями розвит-
ку компанії треба розуміти різновид страте-
гій економічного розвитку, що забезпечують
набуття окремими підприємствами карди-
нально нового рівня конкурентоспроможно-
сті в процесі їх організаційної взаємодії.

За типом організаційної структури під-
приємництва зазначений тип стратегії еко-
номічного розвитку треба класифікувати за
такими групами: колективні стратегії розвит-
ку компанії через створення холдингу; коле-
ктивні стратегії розвитку компанії шляхом
участі в об’єднанні підприємств.

Під холдингом розуміють певний тип ор-
ганізаційної структури підприємництва у
формі комерційної структури, що сформо-
вана з підприємств корпоративного типу й
функціонує на мікроекономічному рівні гос-
подарської сфери буття з метою реалізації
економічного інтересу того підприємства,
що володіє контрольними пакетами акцій
інших її членів.

Холдинг утворюється в процесі організа-
ційно-інвестиційної взаємодії між компанією,
яка є ініціатором його формування, та інши-
ми корпоративними підприємствами, що
залучені до складу зазначеної організацій-
ної структури, на основі такого сучасного
виду процесу відтворення суспільного виро-
бництва, як поляризація. Процес поляриза-
ції передбачає встановлення між підприєм-
ствами відносин у формі складного підпо-
рядкування. Реалізується він за допомогою
такого формотворчого способу, як погли-
нання. Визначальною особливістю цього
процесу є залежний контрольований харак-
тер права власності на капітал корпоратив-
них підприємств унаслідок нерівномірного
його розподілу (поляризованої дифузії) між
акціонерами. За таких обставин виникає
своєрідна гібридна організаційна господар-
ська форма сукупності підприємств – хол-
дингова система, для якої характерна наяв-
ність мажоритарного акціонера як юридич-
ної особи – холдингової компанії. Корпора-
тивні підприємства, що входять до складу
цієї системи, формально залишаючись
юридичними особами, втрачають економіч-
ну самостійність, як правило, у питаннях

вирішення засадних стратегічних цілей здій-
снення їх господарської діяльності.

Через холдинг як форму організаційної
взаємодії підприємств забезпечується про-
цес розвитку холдингової компанії. Щодо
корпоративних підприємств, то процес ви-
рішення їх засадних стратегічних цілей має
опосередкований характер. Варто додати,
що використання холдингу практикується у
двох формах: виробничій і фінансовій. Якщо
в першій формі холдинговою компанією є
підприємство однієї з виробничих галузей,
то в другій ініціатором створення холдингу є
комерційний банк. На основі наведеної кла-
сифікації визначають компанію, чиї стратегі-
чні цілі вирішуються завдяки утворенню хо-
лдингу.

Класифікація колективних стратегій роз-
витку компанії через створення холдингу
базується на виокремленні форм холдингу
за характером фінансово-виробничого
зв’язку між членами холдингової системи
(горизонтальний, вертикальний, конгломе-
ративний): стратегія розвитку компанії через
створення горизонтального холдингу; стра-
тегія розвитку компанії через створення ве-
ртикального холдингу; стратегія розвитку
компанії через створення конгломеративно-
го холдингу. Наведена класифікація свід-
чить про те, що колективні стратегії розвит-
ку компанії через створення холдингу є аль-
тернативними щодо відповідних корпорати-
вних стратегій розвитку.

Переваги для компанії в застосуванні хо-
лдингових колективних стратегій над відпо-
відними корпоративними стратегіями поля-
гають у тому, що перші потребують менше
часу на їх упровадження, а також меншого
обсягу інвестиційних ресурсів. Поряд із на-
веденими перевагами, при використанні
колективних стратегій розвитку компанії че-
рез створення холдингу можуть виникати
певні типові проблеми, зокрема: об’єктивний
конфлікт інтересів між холдинговою компа-
нією та корпоративними підприємствами,
насамперед – між їх акціонерами; необхід-
ність створення механізму узгодження цілей
господарської діяльності між членами хол-
дингової системи, а також контролю за фун-
кціонуванням корпоративних підприємств
(це потребує додаткових значних поточних
витрат); наявність у холдингової компанії
постійного ризику втрати впливу на госпо-
дарську діяльність корпоративних підпри-
ємств унаслідок можливих рейдерських атак
з боку конкурентів. Вирішення цієї проблеми
також потребує додаткових значних поточ-
них витрат у сфері забезпечення економіч-
ної безпеки материнської компанії.

Колективні стратегії розвитку компанії
через створення холдингу мають можли-
вість використовувати як національні, так і
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міжнародні компанії, які належать до групи
лідерів на галузевих ринках.

Порівняно нове економічне явище
“об’єднання підприємств” треба трактувати
як певний тип організаційної структури під-
приємництва у формі некомерційної струк-
тури, утвореної добровільно зацікавленими
підприємствами для координації їх госпо-
дарської діяльності щодо спільного викори-
стання наявних або формування нових кон-
курентних переваг з метою реалізації еко-
номічних інтересів окремо кожного з учасни-
ків цього об’єднання.

Зазначена організаційна структура під-
приємництва формується в процесі органі-
заційно-господарської взаємодії між підпри-
ємствами та її учасниками на основі такого
сучасного виду процесу відтворення суспі-
льного виробництва, як об’єднання. Реалі-
зується процес об’єднання за допомогою
такого формотворчого способу, як консолі-
дація.

Процес об’єднання передбачає встанов-
лення між господарюючими суб’єктами про-
тягом певного терміну функціонування конк-
ретного виду об’єднання підприємств еко-
номічних відносин у формі або обміну пра-
вами щодо користування певними конкурен-
тними перевагами партнерів, або узгоджен-
ня певних видів їх господарської діяльності
щодо формування конкурентних переваг
спільного користування.

Основними принципами, завдяки яким
забезпечуються процеси створення та фун-
кціонування об’єднання підприємств як не-
комерційної організаційної структури, є такі:
добровільності входження, балансу інтере-
сів членів об’єднання, підпорядкованості
об’єднання в проведенні власної діяльності
інтересам його членів, консенсусу в прийн-
ятті управлінських рішень.

Класифікація об’єднання підприємств як
організаційної структури підприємництва
містить досить значну кількість його конкре-
тних видів.

Зокрема, за метою створення можна ви-
ділити такі класифікаційні форми об’єд-
нання підприємств: асоціація, картель, кон-
сорціум, холдингове об’єднання підприємств
(перехресний холдинг), галузево-фінансова
(промислово-фінансова) група, економічний
кластер, стратегічний альянс.

Різноманіття видів об’єднання підприємств
пов’язане безпосередньо з певними типами
процесу розширеного відтворення підприємс-
тва, а також його розмірами та цілями госпо-
дарської діяльності. Так, у процесі економіч-
ного зростання підприємствам доцільно вико-
ристовувати такі форми, як асоціація, картель,
консорціум, економічний кластер; у процесі
економічного розвитку – галузево-фінансова
група, холдингове об’єднання підприємств,
стратегічний альянс.

Холдингове об’єднання підприємств – це
форма об’єднання підприємств, метою якої
є здійснення скоординованого стратегічного
управління інвестиційно-інноваційною та
фінансовою діяльністю його членів через
механізм спільної участі в капіталі підпри-
ємств-учасників цього виду об’єднання.
Принципові онтологічні відмінності між хол-
дингом і холдинговим об’єднанням підпри-
ємств полягають у: характері відносин вла-
сності (концентрація на противагу деконце-
нтрації, тобто дифузії акціонерної власності
корпорації); принципах організації різних
форм підприємництва та здійсненні ними
господарської діяльності (єдиноначальність
і примус і, відповідно, консенсусу та добро-
вільності); характері системи управління
(централізована на противагу солідарній);
мотивах їх утворення (реалізація економіч-
ного інтересу холдингової компанії через
управління господарською діяльністю або
фінансово-економічними ресурсами корпо-
ративних підприємств і, відповідно, спільна
реалізація власних економічних інтересів
підприємств); господарському механізмі ре-
алізації економічного інтересу підприємств
(ієрархічного та, відповідно, координаційно-
го типу).

Галузево-фінансова група – це форма
об’єднання підприємств, у межах якої здійс-
нюється координація господарської діяль-
ності великих виробничих (промислових)
підприємств і крупних фінансово-кредитних
установ щодо реалізації цільових держав-
них економічних програм, направлених на
вирішення засадних проблем структурної
перебудови та розвитку на інноваційній ос-
нові базових галузей народногосподарсько-
го комплексу країни.

Стратегічний альянс – це форма
об’єднання підприємств, створена з метою
довгострокової координації господарської
діяльності міжнародних підприємств на ос-
нові стратегій зростання та розвитку.

Колективна стратегія розвитку компанії
шляхом участі в об’єднанні підприємств ба-
зується на виокремленні тих форм об’єд-
нання підприємств, що забезпечують про-
цес економічного розвитку. Відповідно, не-
обхідно так представити класифікацію цього
типу колективної стратегії: стратегія розвит-
ку компанії шляхом участі в галузево-
фінансовій групі; стратегія розвитку компанії
шляхом участі в холдинговому об’єднанні
підприємств; стратегія розвитку компанії
шляхом участі в стратегічному альянсі.

Колективні стратегії розвитку компанії
шляхом участі в об’єднанні підприємств є
альтернативними як до відповідних корпо-
ративних стратегій розвитку, так і колектив-
них стратегії розвитку компанії через ство-
рення холдингу. Переваги для компанії в
застосуванні колективних стратегій розвитку
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шляхом участі в об’єднанні підприємств над
вищезазначеними корпоративними та коле-
ктивними стратегіями полягають у тому, що
вони потребують: коротших термінів на
впровадження цих стратегій; коротших тер-
мінів на мобілізацію фінансово-економічних
ресурсів; меншого обсягу інвестиційних ре-
сурсів.

Поряд з наведеними перевагами, при ви-
користанні колективних стратегій розвитку
шляхом участі в об’єднанні підприємств
мають місце певні типові проблеми, зокре-
ма: наявність постійного ризику достроково-
го припинення функціонування об’єднання
підприємств унаслідок досягнення окреми-
ми учасниками власних стратегічних цілей;
значні поточні витрати трансакційного хара-
ктеру; необхідність створення механізму
координації певних видів господарської дія-
льності учасників об’єднання, а також конт-
ролю за дотриманням ними прийнятих зо-
бов’язань. Це потребує додаткових значних
поточних витрат.

Колективні стратегії розвитку компанії
шляхом участі в галузево-фінансовій групі
мають можливість використовувати націо-
нальні компанії, які входять до групи лідерів
на відповідних галузевих ринках. Колективні
стратегії розвитку компанії шляхом участі в
холдинговому об’єднанні підприємств ма-
ють можливість використовувати націона-
льні компанії, що входять як до середньої
групи, так і до групи лідерів на відповідних
галузевих ринках. Колективні стратегії роз-
витку компанії шляхом участі в стратегічно-
му альянсі мають можливість використову-
вати лише міжнародні компанії, зокрема
транснаціональні та глобальні транснаціо-
нальні корпорації.

IV. Висновки
Наукова цінність поданих у статті ре-

зультатів дослідження полягає в розкритті
змісту понять “економічний розвиток підпри-
ємства” та “компанія” як певної видової фор-
ми підприємства, ґрунтовній і розгорнутій

систематизації класифікацій стратегій розви-
тку компаній, зокрема колективні стратегії.

Практична цінність результатів дослі-
дження полягає у визначенні переваг і про-
блем при використанні окремих видів колек-
тивних стратегій розвитку компанії, а також
рекомендацій щодо їх застосування компа-
ніями, які належать до різних структурних
груп галузевого ринку.

Щодо перспектив подальших розробок у
цьому напрямі досліджень треба визначити
такі: розробка методики оцінювання еконо-
мічного обґрунтування вибору компанією
певного виду колективної стратегії її розвит-
ку; визначення методичних положень щодо
засад планування та реалізації колективних
стратегій розвитку компанії
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Братута А. Г. Коллективные стратегии развития компании
В статье исследовано содержание понятия процесса экономического роста в контексте

общего процесса эволюции экономических систем, а также содержание понятия “компания”
как видовой формы понятия “предприятие”. Определено экономическое содержание понятий
“процесс экономического роста предприятия” и “стратегия экономического роста компа-
нии”. Рассмотрена классификация стратегий роста предприятия. Систематизирована и
расширена классификация коллективных стратегий роста компании. Охарактеризованы
возможности использования компаниями коллективных стратегий их роста.

Ключевые слова: процесс экономического роста, компания, коллективные стратегии
роста.

Bratuta O. Collective Strategies of the Growth of the Company
Content of the notions “process of economic growth”, “company” and “strategy of economic growth

of the enterprise” have been examined. Classification of strategies of the growth of the enterprise has
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been considered. Strategies of the growth of enterprises are classified as corporate and collective.
This classification is acceptable for the companies as well.

Collective strategies of the growth of the company are alternative for the corporate strategies of the
growth. It should be stated that the classification of this type of strategies has not been sufficiently
developed in its scope, and therefore is limited by strategic alliances. The type of strategy of the
economic growth by the type of organizational structure of enterpreneuship should be classified in the
following groups: collective strategies of the growth of the company through the creation of the
holding; collective strategies of the growth of the company through participation in the uniting of
enterprises.

Classification of the collective strategies of the growth of the company through the creation of the
holding is based on the isolation of the forms of the holding with considering of the financial and
productive communication between the members of the holding system (horizontal, vertical,
conglomerate): strategy of the growth of the company through the creation of horizontal holding;
strategy of the growth of the company through the creation of vertical holding; strategy of the growth of
the company through the creation of conglomerate holding.

Relatively new economic phenomenon “uniting of enterprises” should be interpreted as certain type
of organizational structure of enterpreneurship in the form of a non-commercial structure, which has
been formed by voluntarily interested companies for coordination of their economic activity with the
purpose of the general use of present or forming of new competitive advantages and with the purpose
of realization of economic interests of each of participants of this association.

Classification of this type of collective strategy: strategy of the growth of the company through
participation in the industrial-financial group; strategy of the growth of the company through
participation in the cross holding; strategy of the growth of the company through participation in
strategic alliance.

The features of the use of collective strategies of the economic growth by companies have been
defined.

Key words: the process of the economic growth, the company, collective strategies of the growth.


