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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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З’являється формальна організаційна структура, але немає поки 
строгих посадових обов’язків, розвинене поєднання і перетин функцій. 
Підприємець (засновник, власник) намагається делегувати повноваження, 
але побоюється втратити контроль над справою і співробітниками. 

Підприємство діє методом проб і помилок, не може передбачати 
зміни в зовнішньому середовищі, що призводить до втрат і криз. 

Головна умова уникнення краху на даній стадії: створення 
професійної адміністративної підсистеми. 

IV. Юність 
Це кризовий період, аналог перехідного віку у людей. 
Справа переростає можливості підприємця (засновників) і його 

ентузіазму стає мало. Типові варіанти вирішення цієї проблеми – 
децентралізація, делегування повноважень, ухвалення на роботу 
професійних менеджерів, які міняють всю систему управління 
організацією. Це, правда, призводить до конфліктів між старими і 
новими співробітниками, між професійними менеджерами і батьками-
засновниками, підрозділами і окремими співробітниками. 

На цій стадії зміцнюється організаційна культура, зростає ефективність 
адміністративних процедур і управління в цілому. 

V. Розквіт 
На стадії розквіту досягається оптимальне поєднання контро-

льованості і гнучкості. Організація орієнтована на результати і 
довгострокову стратегію розвитку. Добре працюють підсистеми 
прогнозування, планування і реалізації планів. Ростуть обсяги продажу, 
грошові надходження і прибуток. 

Сформована організаційна структура і система службових 
повноважень. 

При правильній стратегії і тактиці розвитку підприємство може 
знаходитися в даній стадії скільки завгодно довго. Але розквіт – це 
процес. І якщо в ході цього процесу підприємство не поповнюється 
свіжою кров’ю, втрачає заповзятливість і гнучкість, то неминучий 
перехід до наступних стадій. 

VI. Стабілізація 
На цій стадії з’являються перші ознаки старіння підприємства: 

вона починає втрачати гнучкість. 
Підприємство знаходить стабільну ринкову нішу, але втрачає 

темп. З одного боку, стабілізація заспокоює, з іншої – виявляється 
небезпечною в перспективі, оскільки відчуття достатності вабить 
слабкі очікування щодо нових ринків і технологій. Знижується 
інтерес до інновацій. 

Кількісні показники починають витісняти гнучке концептуальне 
мислення і, як наслідок, росте значущість фінансової підсистеми за 
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Продовж. табл. 4 
Організаційне 
оточення 

Масовий маркетинг Зростання вимог до якості продукції і 
послуг 
Збільшення можливостей спожив-
чого вибору 
Зростання соціальних рухів 
Плюралізм та різноманітність 

Технології Масове виробництво 
Рутинні технології 
Упор на виробництво 
товарів (предметів) 
Орієнтація на зростання 
обсягів виробництва 

Гнучкість виробництва, 
автоматизація рутинних процесів 
Комп’ютерні технології 
Упор на виробництво послуг та 
інформації 
Орієнтація на якість 
Інноваційність 

Соціальні 
структури 

Бюрократичні ієрархії з 
виразними вертикальними 
комунікаціями 
Спеціалізація 
Вертикальна та горизон-
тальна інтеграція 
Спрямованість на контроль 

Нові структури (мережеві, 
віртуальні, альянси) 
«Плоскі» ієрархії з горизонтальними 
комунікаціями та розподіленою 
відповідальністю 
Неформальні механізми влади і 
впливу (участь, культура, взаємодія) 
Вертикальна і горизонтальна 
дезінтеграція 

Культура Домінують стабільність, 
традиції, звичаї 
Організаційні цінності: 
зростання, ефективність, 
стандартизація, контроль 

Домінують невизначеність, 
парадокс, мода 
Організаційні цінності: якість, 
задоволеність клієнтів, 
різноманітність, інновації 

Фізична структура 
(час – простір) 

Концентрація людей в 
промислових центрах 
Регіональна і національна 
спрямованість 
Лінійність перебігу часу 

Децентралізація розселення. 
Зменшення відстаней, «стиснення» 
простору за рахунок розвитку 
транспорту і технологій 
Глобальна спрямованість 
«Стиснення» часу 

Природа праці Рутинна 
Функціональна спеціа-
лізація завдань і робіт 
«Виробничі» навички 
Прив’язка до однієї сфери 
діяльності і до місця 
роботи 
Перевага найманої праці. 
Вузька і довічна 
кваліфікація. 

Складна, диверсифікована 
Когнітивні навички 
Кроссфункціональна робота в 
командах 
Відсутність залежності між місцем 
проживання і роботою 
Зростання ролі навчання і 
перенавчання 
Розширення можливостей для 
власної справи 
Зміна сфер і видів діяльності 
впродовж життя 

 
У системі факторов зовнішнього середовища підприємства виділяють 

декілька рівнів. 
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Контрольованість – це ступінь регламентації діяльності підприємства 
її членів, а також жорсткості механізмів координації і контролю. 

Перш ніж характеризувати окремі стадії життєвого циклу, 
зупинимось на наступному: 

 Не існує чітких індикаторів переходу від однієї стадії до іншої. 
 Тривалість стадій чітко не визначається. У кожному підприємстві 

вона може бути своя. Більш того, тривалість кожної стадії залежить 
від актуального рівня розвитку економіки тієї або іншої країни. 
Рано чи пізно підприємство проходить всі ці стадії (але, цілком 
можливо, не за життя одного покоління людей). 

 З достатнім ступенем умовності стадії життєвого циклу можна 
згрупувати в два великі етапи – етап зростання і етап старіння: 
етап зростання характеризується переважанням гнучкості над 
контрольованістю; на етапі старіння – навпаки, контрольованість 
переважає над гнучкістю. 

4. У процесі розвитку на кожній стадії підприємство стикається 
з труднощами і проблемами двох типів: хвороби зростання, яких 
практично неможливо уникнути і які можуть бути подолані самою 
організацією; організаційні патології, які важко вилікувати власними 
силами. 

Приведемо характеристику стадій життєвого циклу підприємства. 
I. Виходжування 
Підприємства ще немає фізично, але є бізнес-ідея і ентузіазм 

засновника або засновників. Відбуваються обговорення, опрацьовується 
місія, оцінюється ринок. У підприємця є орієнтація на продукт, але 
поки важко уявляється потреба ринку в цьому продукті. Цю стадію 
можна вважати завершеною і організація перейде на наступну 
стадію, якщо підприємець повірив в ідею, готовий узяти на себе 
ризик нової справи і може знайти фінансову підтримку. 

II. Раннє дитинство 
На підприємстві гнучка, але нечітка структура, маленький бюджет, 

слабка система правил і процедур ведення справи. Персоніфікація 
персоналу. Слабка субординація, ієрархія слабо виражена. Кожне 
рішення – нове, таке, що створює прецеденти. Управління відбувається 
рефлекторно – від кризи до кризи. Стратегія компанії визначається 
більшою мірою зовнішніми діями (ринком, клієнтами і так далі). 
Умови виживання на цій стадії і переходу до наступної: стабілізація 
грошових надходжень; відданість ідеї побудови стійкої організації. 

III. Дитинство 
Цю стадію називають ще стадією швидкого зростання або стадією 

«давай-давай». Це стадія, коли забуваються труднощі і створюється 
враження про безхмарність подальшого шляху. З’являється схильність 
до невиправданої диверсифікації і «влізання» в нові сфери бізнесу. 
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Перший рівень – той, де безпосередньо функціонує підприємство. 
Його називають діловим чи функціональним середовищем. Фактори 
ділового середовища прямо та безпосередньо впливають на більшість 
аспектів діяльності підприємств, визначаючи технологію і стиль 
менеджменту. Поєднання факторів ділового середовища унікально 
для кожного підприємства і тому значення їх аналізу та обліку 
важко переоцінити. 

Другий рівень – загальне середовище, яке містить фактори, що 
непрямо впливають на діяльність підприємства. Ці фактори в рівній 
мірі впливають на підприємтва регіону або навіть країни. Їх вплив, 
хоча і непрямий, але може бути дуже сильним. 

Третій рівень – глобальне середовище, вплив, який не пов’язаний 
з особливостями конкретного регіону або країни. 

 
4.1.1. Фактори ділового середовища 
 
Споживачі – це індивіди і компанії, що купують товари чи/або 

послуги організації. Взаємодія із споживачами зрештою і визначає 
успішність діяльності сучасного підприємства. 

Партнери – це ті, хто забезпечує надходження необхідних для 
виробництва сировини, матеріалів та ресурсів, необхідних для 
нормального функціонування підприємства. До партнерів відносяться і 
ті індивіди та компанії, з якими підприємства знаходиться в 
кооперативних відносинах (спільно виробляють товар або надають 
послугу) або співпрацює з метою захисту загальних інтересів. 

Регулятори – це, як правило, державні, регіональні і місцеві 
органи, що встановлюють конкретні правила, контролюють і регулюють 
діяльність підприємтва. Це, наприклад, міністерство, що видає ліцензію, 
податкова інспекція, органи пожежного і санітарного нагляду та ін. 
Цей вплив може бути як стимулюючим, так і гальмуючим. Класичним 
прикладом дії цього чинника є кількість інстанцій, яку необхідно 
пройти підприємцеві, щоб зареєструвати компанію або відкрити 
новій бізнес у компанії, що вже діє. 

Конкуренти – це підприємства, що функціонують у тій же сфері 
бізнесу і пропонують свої товари і послуги таким же групам 
споживачів. Конкуренція – один із найважливіших чинників розвитку 
сучасного бізнесу, що справляють визначальний вплив на практично 
всі сторони діяльності підприємства. 

У країнах з розвиненою економікою значний позитивний вплив 
на діяльність підприємств справляють профспілки. У багатьох випадках 
вони зачіпають й інші аспекти діяльності підприємства – розробку 
стратегій, планування і організацію робіт, формування і розвиток 
структури, реструктуризацію та ін. У СРСР профспілки фактично 
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Контрольованість – це ступінь регламентації діяльності підприємства 
її членів, а також жорсткості механізмів координації і контролю. 
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вона може бути своя. Більш того, тривалість кожної стадії залежить 
від актуального рівня розвитку економіки тієї або іншої країни. 
Рано чи пізно підприємство проходить всі ці стадії (але, цілком 
можливо, не за життя одного покоління людей). 

 З достатнім ступенем умовності стадії життєвого циклу можна 
згрупувати в два великі етапи – етап зростання і етап старіння: 
етап зростання характеризується переважанням гнучкості над 
контрольованістю; на етапі старіння – навпаки, контрольованість 
переважає над гнучкістю. 

4. У процесі розвитку на кожній стадії підприємство стикається 
з труднощами і проблемами двох типів: хвороби зростання, яких 
практично неможливо уникнути і які можуть бути подолані самою 
організацією; організаційні патології, які важко вилікувати власними 
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слабка система правил і процедур ведення справи. Персоніфікація 
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Перший рівень – той, де безпосередньо функціонує підприємство. 
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Другий рівень – загальне середовище, яке містить фактори, що 
непрямо впливають на діяльність підприємства. Ці фактори в рівній 
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прикладом дії цього чинника є кількість інстанцій, яку необхідно 
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були вмонтовані в адміністративну систему, тобто були чинником 
внутрішнього середовища підприємства. 

 
4.1.2. Фактори загального середовища 
 
Культура – історія, традиції і звичаї, норми і поведінкові моделі, 

конфесійна структура і система цінностей суспільства, в якому 
функціонує підприємство. Трудова культура являє собою відношення 
до меншин, гендерні відносини, відношення до праці, грошей, інших 
людей. 

Економіка – ступінь розвиненості фінансових, трудових і 
споживчих ринків, рівень життя і купівельна спроможність населення, 
спосіб організації економічного життя, ступінь державного регулювання, 
фіскальна політика, розвиток банківського сектора, економічна 
інфраструктура, валютне регулювання, інвестиційний клімат, зайнятість 
і безробіття, інфляція, ціни, доступ до ресурсів та ін. 

Соціум (соціальні фактори) – демографічна, етнічна, статева і 
класова структура країни, в якій функціонує підприємство. До важливих 
соціально-демографічних чинників відносяться старіння населення, 
його географічний розподіл і щільність, динаміка і мобільність, 
ступінь розвитку освітньої системи і освітній рівень людей. 

Закони – загальна легальна система країни, в якій функціонують 
підприємства. До законів, які регламентують діяльність підприємства 
відносяться: Конституція України, цивільне законодавство, законодавче 
забезпечення інвестицій і вкладення капіталу, трудове законодавство, 
фінансове і податкове законодавство. 

Політика – розподіл і концентрація влади; політична система; 
політична активність, стиль політичного життя в країні, в якій 
оперує організація. Сюди відноситься наявність, так званих, груп 
впливу – борці за права споживачів, за здоровий спосіб і безпеку 
життя, екологічні рухи і ін. 

 
4.1.3. Фактори глобального середовища 
 
Технологічне середовище – знання, інформація, розвиток науки і 

техніки, відображає ступінь розвитку продуктивних сил у цілому. 
Найважливіші технологічні зміни, що справляють вплив на бізнес у 
всіх країнах – це технічний прогрес, що зумовлює появу нових 
матеріалів і технологій, розвиток інформаційних технологій, розпов-
сюдження ресурсо- і енергозберігаючих технологій. 

Міжнародне середовище – це фактори, зумовлені такими світовими 
тенденціями, як глобалізація і інтернаціоналізація економіки, галузеві 
зрушення до сфери послуг і високих технологій, зростання гнучкості 
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Тема 23 
СУЧАСНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

23.1. Сутність терміна «розвиток підприємства». Життєвий 
цикл підприємства 

23.2. Еволюційна модель розвитку підприємства 
23.3. Організаційне навчання 

23.3.1. Системній підхід 
23.3.2. Символічний та когнітивний підходи 

23.4. Підприємство, що навчається 
 

23.1. СУТНІСТЬ ТЕРМІНА «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА». 
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасній теорії організації та практиці управління використовується 

як термін «розвиток підприємства», так і термін «організаційний 
розвиток». І хоча це синоніми, але за другим словосполученням 
закріпилося дещо інше тлумачення. Зараз під організаційним 
розвитком розуміють діяльність менеджерів, спрямовану на зміну 
основних аспектів діяльності підприємства з метою підвищення 
ефективності її діяльності. Тобто, говорячи про організаційний 
розвиток, маються на увазі поведінкові та технологічні (технології 
управління) аспекти менеджменту, відповідно, вивчаються ці питання 
в курсах організаційної поведінки та менеджменту. Для теорії 
організації більш важливим аспектом розгляду є інституційні аспекти, 
які більшою мірою пов’язані з властивостями організації як такої. 

Розглянемо дві найбільш відомі концепції розвитку підприємства – 
концепцію життєвих циклів А. Адізеса та концепцію розвитку 
підприємства Л. Грейнера. 

Підприємство – різновид соціокультурних систем, що створений 
людьми, і через це він не є вічними. Як будь-який організм, системи 
народжуються, зростають, старіють, вмирають, тобто їх життя 
циклічне. В теорії систем під життєвим циклом розуміється період 
від зародження системи до її загибелі. 

В основі виділення стадій (фаз) життєвого циклу підприємства 
А. Адізеса – співвідношення двох параметрів діяльності підприємства – 
гнучкості і контрольованості. Гнучкість – це здатність підприємства 
адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх змін, а також здатність 
керівництва діяти поза жорсткими рамками правил і норм. 
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23.1. СУТНІСТЬ ТЕРМІНА «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА». 
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасній теорії організації та практиці управління використовується 

як термін «розвиток підприємства», так і термін «організаційний 
розвиток». І хоча це синоніми, але за другим словосполученням 
закріпилося дещо інше тлумачення. Зараз під організаційним 
розвитком розуміють діяльність менеджерів, спрямовану на зміну 
основних аспектів діяльності підприємства з метою підвищення 
ефективності її діяльності. Тобто, говорячи про організаційний 
розвиток, маються на увазі поведінкові та технологічні (технології 
управління) аспекти менеджменту, відповідно, вивчаються ці питання 
в курсах організаційної поведінки та менеджменту. Для теорії 
організації більш важливим аспектом розгляду є інституційні аспекти, 
які більшою мірою пов’язані з властивостями організації як такої. 

Розглянемо дві найбільш відомі концепції розвитку підприємства – 
концепцію життєвих циклів А. Адізеса та концепцію розвитку 
підприємства Л. Грейнера. 

Підприємство – різновид соціокультурних систем, що створений 
людьми, і через це він не є вічними. Як будь-який організм, системи 
народжуються, зростають, старіють, вмирають, тобто їх життя 
циклічне. В теорії систем під життєвим циклом розуміється період 
від зародження системи до її загибелі. 

В основі виділення стадій (фаз) життєвого циклу підприємства 
А. Адізеса – співвідношення двох параметрів діяльності підприємства – 
гнучкості і контрольованості. Гнучкість – це здатність підприємства 
адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх змін, а також здатність 
керівництва діяти поза жорсткими рамками правил і норм. 
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були вмонтовані в адміністративну систему, тобто були чинником 
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4.1.2. Фактори загального середовища 
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10. Що належить до причин виникнення зовнішніх негативних 
впливів? 

а) зіткнення інтересів суспільних груп населення з економічних, 
національних, релігійних мотивів; 

б) військові конфлікти; 
в) ембарго, блокада; 
г) усі відповіді є вірними. 
 
11. Який вид інформації не розрізняють за джерелами? 
а) секретна інформація; 
б) відкрита офіційна інформація; 
в) вірогідна нетаємна інформація, одержана через неформальні 

контакти працівників фірми з носіями такої інформації; 
г) конфіденційна інформація, одержана способом несанкціонованого 

доступу до неї. 
 
12. Визначте перший етап алгоритму проведення функціонального 

аналізу заходів по забезпеченню необхідного рівня ЕБП: 
а) визначення структури негативних впливів по функціональним 

складовим ЕБП розподіл об’єктивних та суб’єктивних негативних 
впливів; 

б) фіксація здійснених превентивних заходів з попередження 
негативних впливів за всіма складовими ЕБП; 

в) оцінка ефективності прийнятих заходів з точки зору нейтра-
лізації негативних впливів по кожній складовій ЕБП; 

г) визначення причин недостатньої ефективності заходів, здійснених 
для подолання вже наявних та можливих негативних впливів на ЕБП. 
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виробництва, ринкового збуту і продуктів, посилення конкуренції і 
співпраці, можливості для розвитку бізнесу компанії в інших країнах. 
Вказані тенденції знаходять своє відображення як у міжнародних 
домовленостях, так і в політиці і стратегії підприємств. 

 
4.1.4. Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища та 

тенденції, зумовлені їх дією 
 
Усі згадувані фактори слід розглядати в комплексному взаємо-

зв’язку і взаємозалежності. Так, дія чинників ділового середовища – це 
похідне від дії чинників загального середовища, дія чинників загального 
середовища – похідне від глобальної дії, і дія всіх їх – похідне від 
ноосферних процесів. Наприклад, ринок праці (економічний чинник 
загальної середовища) нині знаходиться під впливом глобалізації та 
інтернаціоналізації. Успіх у конкурентній боротьбі, особливо в 
сучасній Україні, неможливий без урахування політичних чинників 
(загальне середовище) і використання сучасних технологій (глобальне 
середовище). 

Комплексна дія всіх чинників зовнішнього середовища вже призвела 
до суттєвих змін у теорії і практиці управління. До найбільш важливих 
зрушень відносять наступні: 

 структури підприємств стають більш плоскими і децентра-
лізованими, крупні компанії розпадаються на дрібніші; 

 посилюється потреба в інтеграції, забезпечуваною єдиною 
корпоративною стратегією, культурою і фінансовим контролем; 

 «горизонтальне» управління стає більш важливим, ніж «вер-
тикальне», засноване на ієрархії, що підвищує роль ініціативи, ризику, 
незалежності і здатності до передбачення; 

 інновації, творчість, ризик і довгострокові орієнтації стають 
необхідними компонентами управління; 

 стиль управління, цінності і поведінкові моделі менеджерів 
зміщуються від бюрократичних до підприємницьких; 

 управлінські цінності, методи і моделі управління стають 
екоорієнтованими: будь-яке рішення ухвалюється з урахуванням 
екологічного фактора зовнішнього середовища. 

 
4.2. ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗОВНІШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ 
 

4.2.1. Міжорганізаційні відносини 
 
Взаємодія будь-якого підприємства із зовнішнім середовищем 

відбувається не безпосередньо, а шляхом впливу інших підприємств. 
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незалежності і здатності до передбачення; 

 інновації, творчість, ризик і довгострокові орієнтації стають 
необхідними компонентами управління; 

 стиль управління, цінності і поведінкові моделі менеджерів 
зміщуються від бюрократичних до підприємницьких; 

 управлінські цінності, методи і моделі управління стають 
екоорієнтованими: будь-яке рішення ухвалюється з урахуванням 
екологічного фактора зовнішнього середовища. 

 
4.2. ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗОВНІШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ 
 

4.2.1. Міжорганізаційні відносини 
 
Взаємодія будь-якого підприємства із зовнішнім середовищем 

відбувається не безпосередньо, а шляхом впливу інших підприємств. 
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