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рахунок зниження оцінки ролі маркетингової, інноваційної і 
дослідницької підсистем. 

Керівництво зосереджується на минулих досягненнях і починає 
з підозрою ставитися до змін. Росте рутинізація і консерватизм. 

VII. Аристократизм 
Все більше уваги приділяється традиції, формалізм у спілкуванні і 

навіть одязі стає звичайним. 
Підприємство володіє достатньо великими грошовими коштами 

і запасами, але гроші витрачаються на зміцнення системи контролю, 
облаштування, страхування. Збереження грошових надходжень 
відбувається за рахунок підвищення цін при тому ж або гіршому 
рівні якості. Розвиток відбувається не за рахунок власних розробок 
і інновацій, а за рахунок покупки інших компаній, до власних же 
ініціатив і нововведень складається негативне ставлення. 

Підприємство стає менш активним в плані довгострокових 
перспектив, нормою є короткострокові і гарантовані результати. 

VIII. Рання бюрократизація 
На цій стадії адміністративна підсистема думає перш за все про 

самозбереження. Організаційна культура рутинізується, правила і 
норми посилюються і гиперформалізуються. Зростає число непро-
дуктивних ірраціональних конфліктів. У керівництві починається 
відкрита боротьба і пошук винуватих у появі несприятливих тенденцій, 
а не причин їх виникнення. 

IX. Бюрократизація 
На цій стадії поступово рвуться зв’язки із зовнішнім світом і 

втрачається орієнтація на результат, робота багато в чому здійснюється 
вхолосту (папери, папери). 

Немає працюючої команди, порушені інформаційні зв’язки між 
підсистемами, цілі підрозділу (в ліпшому випадку) і особисті цілі 
явно переважають над корпоративними, організацію покидають 
ініціативні і активні співробітники. 

Працюють чіткі і жорсткі правила, розпорядження, процедури. 
Контроль набуває рис безглуздя, в ньому немає чіткої цільової 
спрямованості, панує культ письмової вказівки, наказу, розпорядження. 

Загибель відбувається тоді, коли підприємство нікому вже не 
потрібне. 

 
23.2. ЕВОЛЮЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Концепція еволюційного розвитку підприємства була розроблена 
в 1970-х рр. американським ученим Ларрі Грейнером і до цих пір 
залишається популярною як серед теоретиків, так і серед практиків 
організаційної науки і менеджменту. 
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Тема 4 
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
4.1. Система факторів зовнішнього середовища 

4.1.1. Фактори ділового середовища 
4.1.2. Фактори загального середовища 
4.1.3. Фактори глобального середовища 
4.1.4. Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища та 

тенденції, зумовлені їх дією 
4.2. Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем 

4.2.1. Міжорганізаційні відносини 
4.2.2. Стилі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем 

 
4.1. СИСТЕМА ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

Під зовнішнім середовищем організації розуміють сукупність 
факторів та елементів, що знаходяться поза межами організації, але 
здійснюють на неї визначальний вплив. 

У сучасній теорії організації та менеджменту звертається увага 
на необхідність аналізу зовнішнього середовища організації. Це 
зумовлено логікою суспільного розвитку, що не залишає місця для 
замкненості виробництва товарів і послуг та закритості ринку. 

Світ увійшов у постіндустріальну епоху, що є найважливішим 
фактором впливу на сучасні підприємства. В табл. 4 наведені 
найважливіші особливості індустріального та постіндустріального 
суспільств з точки зору основних соціально-економічних та орга-
нізаційних характеристик, що впливають на функціонування сучасного 
підприємства. 

 
Таблиця 4 

Порівняльна характеристика індустріального та 
постіндустріального суспільств 

Характеристика Індустріалізм Постіндустріалізм 

Організаційне 
оточення 

Державне регулювання 
економіки 
Стандартизація 
Держава, що «піклується» 

Глобальна конкуренція 
Деконцентрація капіталу 
Фрагментація ринків та міжнародна 
децентралізація виробництва 
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10. Яку назву має метод управління, що базується на мотивах 
примусового характеру? 

а) соціально-психологічний; б) економічний; 
в) організаційний; г) планово-фінансовий. 
 
11. Скільки існує зв’язків елементів системи управління? 
а) 3; б) 4; 
в) 5; г) 2. 
 
12. Скільки типів організаційних структур можуть бути застосовані 

на практиці? 
а) 3; б) 4; 
в) 5; г) 2. 
 
13. Яку назву має структура, між елементами якої існують 

лише одноканальні взаємодії? 
а) лінійно-функціональна організаційна структура управління; 
б) функціонально організаційна структура; 
в) лінійна організаційна структура; 
г) дивізіональна організаційна структура управління. 
 
14. Яку назву має структура, що базується на поглибленні поділу 

управлінської праці? 
а) лінійно-функціональна організаційна структура управління; 
б) функціонально-організаційна структура; 
в) лінійна організаційна структура; 
г) дивізіональна організаційна структура управління. 
 
15. Яку назву має структура, що спирається на розподіл повно-

важень та відповідальності за функціями управління і прийняття 
рішень по вертикалі? 

а) лінійно-функціональна організаційна структура управління; 
б) функціонально-організаційна структура; 
в) лінійна організаційна структура; 
г) дивізіональна організаційна структура управління. 

Економіка підприємства 

293 
 

Л. Грейнер описує організаційне зростання і розвиток як еволюційну 
зміну певних періодів – стадій: підприємницька, колективістська, 
делегування, формалізації і співпраця. 

На кожній стадії діяльність підприємства фокусується на якомусь 
конкретному аспекті; і завершується кожна стадія кризою, що несе 
загрозу виживанню підприємства. Якщо підприємство справляється 
з кризою успішно, то воно вступає в наступну стадію. У табл. 23 
представлена характеристика стадій розвитку підприємств і опис 
криз, які їх чекають. 

 
Таблиця 23 

Характеристика стадій розвитку підприємства 
(за Л. Грейнером) 

Стадія Характеристика Криза, що завершує стадію 

Підприємницька 
стадія 

Основне завдання – розробка 
власної продукції і виживання. 
Засновники підприємці 
направляють енергію на 
технології і вивчення ринку. 
Неформальність і небюрократія.
Контроль через пряме 
спостереження. Зростання – 
завдяки створенню нових 
продуктів. 

Криза лідерства. 
Засновник перестає справлятися 
із зростанням. 
Підприємець повинен або 
перебудувати структуру, або 
запросити професійних 
менеджерів. 

Колективістська 
стадія 

Початок вироблення чітких 
цілей і напрямів розвитку. 
Розбиття на підрозділи, 
встановлення ієрархії, більш 
чіткий розподіл праці. 
Кожен відчуває себе частиною 
колективу. Комунікації і 
контроль поєднують у собі 
неформальні і формальні 
аспекти. 

Криза автономії. 
При успішному розвитку поділа 
нижчі рівні ієрархії можуть 
відчути себе обмеженими 
рамками вертикальної ієрархії. 
Жорсткий стиль управління і 
контролю вступає в суперечність 
з бажанням більшої свободи дій 
«внизу». Виникає необхідність 
у делегуванні. 

Стадія 
делегування 

Відбувається децентралізація 
управління. Виникають відносно 
самостійні центри прибутку. 
Системи мотивації базуються 
на результатах роботи. 

Криза контролю. 
Успіх у децентралізації може 
призвести до часткової або 
повної втрати контролю. 

Стадія 
формалізації 

Підприємство продовжує рости 
і диференціюватися, додаються 
нові і складніші системи 
контролю. Посилюється роль 
формальних процедур планування 
і обліку, збільшується формалізація 
комунікацій і звітності. 

Бюрократична криза. 
Момент, коли на перший план 
виходить не результат, а 
процедура.  
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2. Очевидною характеристикою будь-якого підприємства є: 
а) поділ праці; 
б) наявність заробітної плати; 
в) їх безліч; 
г) такої характеристики не існує. 
 
3. Який вид поділу праці існує? 
а) діагональний; б) матричний; 
в) вертикальний; г) поверхневий. 
 
4. Як називається процес визначення мети діяльності, передбачення 

майбутнього розвитку та поєднання колективних (індивідуальних) 
завдань для одержання очікуваного загального результату? 

а) трансформація; б) організація; 
в) мотивація; г) планування. 
 
5. Як називається процес формування структури системи, 

розподіл завдань, повноважень і відповідальності між працівниками 
фірми для досягнення загальної мети її діяльності? 

а) трансформація; б) організація; 
в) мотивація; г) планування. 
 
6. Як називається причина, що спонукає членів трудового 

колективу до спільних погоджених дій, аби забезпечити досягнення 
поставленої мети? 

а) трансформація; б) організація; 
в) мотивація; г) планування; 
 
7. Як називаються способи впливу на окремих працівників і 

трудові колективи в цілому, що необхідні для досягнення цілей 
фірми (підприємства, організації)? 

а) методи управління; б) засоби управління; 
в) організація управління; г) засоби примусу. 
 
8. Як називається метод управління, за яким реалізуются матеріальні 

інтереси участі людини у виробничих процесах (будь-якій іншій 
діяльності) через використання товарно-грошових відносин? 

а) соціально-психологічний; б) економічний; 
в) організаційний; г) планово-фінансовий. 
 
9. Яку назву має метод управління, за якого реалізують мотиви 

соціальної поведінки людини? 
а) соціально-психологічний; б) економічний; 
в) організаційний; г) планово-фінансовий. 
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Продовж. табл. 23 

Стадія співпраці 

Підприємство, успішно 
вийшовши з кризи бюрократії, 
по-новому дивиться на спільну 
роботу. Переважає робота в 
командах, гнучко 
перерозподіляються і 
поєднуються функції, від 
деперсоналізації – до 
реперсоналізації і довіри 

Криза оновлення. 
Вірогідність такої кризи висока 
тоді, коли лідери і менеджери 
підприємства перестають 
приділяти увагу подальшому 
розвитку як самому підприємстві, 
так і відносин у ньому. 
Щонайменші помилки в 
підприємстві діяльності команд 
і бізнес-одиниць, порушення в 
мотиваційній системі призводять 
до кризи. Далі – або радикальне 
оновлення, або – загибель 
організації підприємства 

 
23.3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

 
23.3.1. Системній підхід 
 
Ідея організаційного навчання як одного з динамічних 

організаційних процесів витікає з огляду на підприємство як відкриту 
самокеровану систему. Починаючи з 60-х рр. XX ст. погляди на 
підприємство, як на систему, що самокорегується за допомогою 
зворотнього зв’язку, розвивалися і удосконалювалися. 

Але в останні п’ятнадцять-двадцять років підприємства зіткнулися 
з тим, що традиційні процеси організаційного навчання рутинним 
технологіям і операціям перестали задовольняти потреби підприємств. 
На усвідомленні цього факту виникли два напрямки, по різному 
розглядаючи процеси організаційного навчання. 

У першому напрямі, що розвиває системно-кібернетичний підхід 
і пов’язаному з роботами Кріса Арджіріса і Дональда Шена навчання 
розглядається як дворівневий процес. Перший рівень – навчання, 
що забезпечує пошук допущених помилок і підтримку стабільного 
курсу підприємства. Це аналог простого механізму зворотного 
зв’язку. Другий рівень навчання – це навчання вмінню вчитися. 

Значний вплив на розвиток системного підходу зробили праці 
чилійських біологів-системників Умберто Матурані і Франциско 
Варелі та німецького фахівця у сфері соціальних систем Никласа 
Люмана. Вони ввели поняття аутопойезиса – сукупності процесів, 
за допомогою яких система самовідтворює свої компоненти, 
підтримуючи таким чином свою самовідповідність. 

Аутопойезис – процес, що забезпечує заміну елементів системи, 
перебудову структури, адаптацію до зовнішніх умов, налагодження 
і відтворення комунікацій. Особливо яскраво аутопойетичні процеси 
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