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У статті проаналізовано можливості формування структурних трансформацій підпри-
ємств виходячи з управління динамічними змінами при розгляді існуючих підходів до їхньо-
го розуміння. Визначено зв’язки факторного впливу відносно трансформації функціонуючих 
бізнес-систем з подальшою їх класифікацією. Розроблено модель управління динамічними 
здібностями, що включає принципи, вміння, кордони динамічних здібностей у відповідності 
з кордонами структурних трансформацій підприємств. 
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Постановка проблеми. Ринкові умо-
ви господарювання вимагають від підпри-
ємств забезпечення стійкого функціонуван-
ня на підставі відстеження викликів зовніш-
нього середовища та адаптації до його за-
гроз. Відсутність кордонів для руху інфор-
мації, перехід до відкритих інновацій дозво-

ляє прискорювати трансформаційні проце-
си, що вимагає наявності, розвитку та вико-
ристання динамічних здібностей підпри-
ємств, оскільки підвищується швидкість 
прийняття відповідних рішень, що ґрунту-
ється на русі всіх видів ресурсів. Створення 
умов для комфортного здійснення змін обу-
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мовлює процеси внутрішньої адаптації на 
підставі визначення критеріїв пріоритетнос-
ті та класифікації структурних трансформа-
цій підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Розкриттю суті поняття динамічних 
змін в останні десятиліття присвятили свої 
праці такі зарубіжні вчені, як Д. Тіс, Г. Піза-
но, Е. Шуен [1], Дж. Барні [2],  К. Ейзен-
хардт [3],  С. Вінтер [4], Дж. Магретта [5], Р. 
Нельсон [4] та ін. Серед російських та віт-
чизняних науковців, які зробили внесок у 
визначення поняття динамічних змін є Т. 
Андрєєва [6], В. Верба [7], Н. Гаращенко [8], 
В. Геєць [9], В. Катькало [10], А. Наливайко 
[11], В. Чайка [6] та ін. 

Формулювання мети статті. Мета 
даної роботи полягає в обґрунтуванні  фак-
торного впливу трансформації на функціо-
нування бізнес-систем, створення класифі-
кації чинників трансформації підприємства 
та розробка моделі управління його дина-
мічними здібностями. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Динамічні здібності вчені розгляда-
ють як основу стратегічного розвитку та 
управління; як частини потенціалу підпри-
ємства, як такі, що формують компетенції; 
як основу підтримання конкурентної пози-
ції. Галузеві та секторальні перетворення, 
що відбуваються в поточний період розвит-
ку обумовлюють задіяння підприємницько-
го потенціалу до вирішення проблем, що 
виникають у підприємства через наявність 
ризиків, та достатньо швидкого прийняття 
управлінських рішень. Нестандартність та 
слабо прогнозованість параметрів зовніш-
нього середовища потребують формування 
динамічних здібностей підприємств, які у 
зв’язку із складовими підприємницького по-
тенціалу дозволять вчасно адаптуватись та 
гармонізувати внутрішнє із зовнішнім сере-
довищем.  

Розглядаючи поняття динамічних 
здібностей К. Ейзенхардт визначає динаміч-
ні здібності як «комбінації більш простих 
здібностей та пов’язаних з ними рутин, деякі 
з яких можуть бути основою для інших і та-
ким чином мають бути придбані першими» 
[3, p. 1116]. 

Разом з тим, на думку Т. Є.Андрєєвої 
та В. А. Чайки місце динамічних здібностей 

в ієрархії здібностей організації можна опи-
сати таким чином. У організації існують: 
функціональні ( операційні ) здібності, влас-
тиві більшості компаній в галузі; «ключові» 
здібності, формують ключові компетенції, 
що лежать в основі конкурентних переваг; 
динамічні здібності, що дозволяють онов-
лювати «ключові» здібності відповідно до 
змін у зовнішньому середовищі [6, с. 164]. З 
нашої точки зору суті функціональні, «клю-
чові» та оновлюючі здібності є не повними, 
оскільки не враховують основних рис від-
критої системи, якою є підприємство. До-
цільніше розглядати ієрархічну побудову з 
позиції компетенцій, вони дають змогу 
більш широкого та чіткого розуміння впли-
ву факторів на властивості динамічних здіб-
ностей. 

В економічній літературі питанням   
розгляду компетенцій займалося багато вче-
них. На особливу увагу заслуговує підхід 
Гребешкової О. М., вона ідентифікує компе-
тенції за п’ятьма рівнями: 1) окремих інди-
відуумів (професійні компетенції); 2) ролей, 
що виконують члени колективу в групах у 
процесі господарської діяльності (рольові 
компетенції); 3) здійснення певних функцій 
у процесі виробництва та реалізації продук-
ції (функціональні компетенції); 4) підпри-
ємства як учасника ринкових відносин 
(стратегічні компетенції); 5) неповторності 
та відмінності підприємства (ключові ком-
петенції). Перші два рівні утворюють групу 
так званих особистісних компетенцій, решта 
– компетенції організаційного рівня, вдале 
реконфігурування яких виявляється у дина-
мічних здатностях фірми» [12, с.323]. Поєд-
нання компетенцій та динамічних здібнос-
тей за рівнями дає змогу більш повно іден-
тифікувати їх при використанні та розвитку 
підприємств, знаходити ключові елементи 
для більш повної відповідності між ними та 
знаходженні певних розривів, які не дозво-
ляють ефективно використовувати ресурси 
підприємства та використовувати потенціа-
ли сегментів ринків.

Як подає у своїй праці Д. Тіса динаміч-
ні здатності фірми включають чотири орга-
нізаційних вміння: 1) рутинізовані процеси 
управління інноваціями та змінами; 2) біз-
нес-інтуїцію та бачення, необхідні для ство-
рення нових бізнес-моделей; 3) механізми 
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прийняття вірних інвестиційних рішень, що 
дозволяють визначити нові ринки і техноло-
гії; обмежити невизначеність; обмірковано 
робити ризиковані інвестиції в нові техно-
логії; забезпечувати ефективне поєднання 
спеціалізованих активів; 4) компетенції ор-
кестрування та управління трансакціями 
(наприклад, прийняття рішення про аутсор-
синг і з ким ці відносини вибудовуються і т. 
д.) [1]. На нашу думку динамічні здібності 
структурних трансформацій підприємств 
теж можна поділити на чотири вміння: 1) 
організаційне оновлення, через прийняття 
рішень постійності структурних перетво-
рень всіх рівнів управління з огляду на    
трансформаційні процеси; 2) причинно-
наслідкові пояснення, які обумовлюють об-
ґрунтування зв’язків між прикладним вира-
женням динамічних здібностей та структур-
них трансформацій до результату досягнен-
ня поставлених цілей; 3) динамічний список, 
до нього відноситься той масив впливів,   
факторів та чинників, які обумовлюють транс-
формацію бізнес-систем; 4) динамічний 
діапазон, який формує факторне наванта-
ження на динамічні здібності стратегічних 
перетворень через універсальні просторово-
часові моделі. Така структуризація може 
дозволити підприємству гармонізувати в 
просторі і часі причинно-наслідкові проце-
си, чинники, що їх обумовлюють, розподі-
лити свій потенціал при здійсненні різно-
масштабних змін із використанням інфор-
маційно-комунікативних технологій. 

На думку Мартиненко М. В. «Роль ди-
намічних здібностей полягає у тому, щоб 
забезпечити підприємству можливість воло-
діти конкурентними перевагами, незважаю-
чи на швидкі зміни у зовнішньому середо-
вищі. З іншого боку, динамічні здібності 
мають велике значення й у комбінації з ба-
зовими організаційними компетенціями. 
Так, зазначені вище інтеграційні та реконфі-
гураційні процеси можуть бути застосовані 
не тільки по відношенню до ключових, але й 
до базових компетенцій. Вдале поєднання 
базових компетенцій на основі динамічних 
здібностей само по собі може стати ключо-
вою компетенцією у тому разі, коли таке по-
єднання є унікальним і надає підприємству 
конкурентні переваги» [13, c.55].  

Процес реформування вітчизняних під-

приємств у період трансформації тісно 
пов’язаний із розвитком динамічних здіб-
ностей та удосконаленням інструментів рин-
кового механізму. Українські економісти та 
менеджери активно використовують світо-
вий досвід як в управлінні економікою, так і 
в управлінні підприємствами. Проте просте 
копіювання іноземних стратегій поведінки, 
чи, навіть, доопрацювання і пристосування 
до вітчизняних умов не завжди призводить 
до бажаних результатів. Проблематика    
трансформаційних процесів, що відбувають-
ся в українській економіці, вимагає власного 
наукового розв’язання сучасних економіч-
них завдань, які ставить перед науковцями 
теорія і практика реалії суб’єктів господа-
рювання. 

У перекладі з латинського слово    
«трансформація» (лат. transformatio) означає 
перетворення. У праці  [14, с.13] запропоно-
вано наступне визначення поняття «транс-
формація» – це зміна структури якогось 
об’єкта в рамках процесу, що самоорганізу-
ється. Однак, по відношенню до проблеми 
цілеспрямованого управління змінами еко-
номічної системи таке визначення є обме-
женим, оскільки не включає якісної складо-
вої при самоорганізації, яка сама по собі за-
діює лише внутрішні фактори та може бути 
спонтанною. На нашу думку, «динамічні 
здібності структурних трансформацій» – це 
такий стан розвитку та функціонування під-
приємницько-організаційного суб’єкта, який 
під впливом функціональних компетенцій 
задіює індивідуальні властивості індивідуу-
ма, що спрямовані на задоволення цілей та 
інтересів власників цього суб’єкту. Розумі-
ючи при цьому, що саме власники та їхні 
вимоги до самореалізації забезпечить від-
творення відповідних стосунків по групах 
зацікавлених сторін. 

Економічна наука виділяє 3 групи фак-
торів трансформації підприємницьких   
структур: зміни в забезпеченості ресурсами, 
зміни споживчих переваг та зміни техноло-
гій [9; 15]. Разом з тим, у праці [16] наголо-
шено на тому, що рушійною силою транс-
формації виробництва є неповне викорис-
тання ресурсів, а також на надмірному 
спрощенні класифікації факторів трансфор-
мацій в рамках теорії інституціоналізму. Ав-
тор пропонує власну класифікацію факторів 
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трансформацій економічних систем, що пе-
редбачає 4 ознаки класифікації: за належніс-
тю трансформацій до певної мегавиробничої 
системи, за природою трансформаційних 
процесів, за національною специфікою та за 
рівнем дії. Остання класифікаційна ознака 
передбачає групування факторів за ієрархіч-
ним рівнем прояву (макро-, мезо-, мікроеко-
номічні) із подальшою деталізацією кожної 
групи на 2 – 3 підгрупи факторів, які здебіль-
шого відображають зміни, що відбува-
ються. 

В рамках кожної з решти класифіка-
ційних ознак виділено по дві групи видів 
факторів трансформаційних перетворень. 
Однак, на нашу думку, класифікація, запро-
понована у [16] потребує удосконалення 
принаймні з таких причин:  

– по-перше, перелік ознак класифікації 
є неповним, оскільки він не враховує спон-
танні поведінкові фактори, вплив яких на 
структуру бізнес-систем та їх зв’язків з ото-
ченням є вирішальним; 

– по-друге, дискусійним є виокремлен-
ня груп факторів в рамках кожної з ознак, 
наприклад за природою трансформаційних 
процесів виділено лише дві групи факторів: 
організаційно-економічні та інші (техніко-
технологічні, соціальні, політичні), що не 

дозволяє в повній мірі упорядкувати причи-
ни та наслідки реорганізаційних трансфор-
мацій функціонуючих підприємств; 

– по-третє, суб’єктивізм процесів прий-
няття рішень не дозволяє об’єктивно вико-
ристовувати інформаційне забезпечення та 
реальність функціональних завдань, відсте-
жити динамічні зміни у співвідношенні    
функцій управління та їхній опосередкова-
ний вплив.  

Стосовно класифікації факторів струк-
турних трансформацій за критерієм природи 
походження таких факторів, а також пове-
дінкових факторів наголосимо на необхід-
ності подальшого їх поділу на внутрішні, що 
детермінують розвиток окремих підпри-
ємств, та зовнішні, які визначають тенденції 
розвитку на рівні цілої галузі, подібно до 
того, як це запропоновано у праці С. Філіп-
пової. У табл. 1 подано деталізовану класи-
фікацію чинників структурних трансформа-
цій підприємств, у якій запропоновано до-
даткові класифікаційні ознаки та враховано 
існуючі наукові розробки, що дозволить   
гармонізувати економічні інтереси при тра-
нсформаціях, наповнити більш детальною 
інформацією, включаючи зміни умов галу-
зевої конкуренції, передумов формування 
кризових явищ.  

Таблиця 1 
Уточнююча класифікація факторів структурних трансформацій підприємств та  галузей  

Джерело поход-
ження фактору 

Прояв факторів як передумов та наслідків трансформацій 
Зовнішніх Внутрішніх 

Організаційно-
економічна 

 загальногалузева криза; 
 зміна кон’юнктури ринків збуту; 
 зміна правового поля діяльності 
окремих галузей чи національної еко-
номіки* 
 зміна закономірностей розвитку 
галузі; 
 поява нових форм ведення бізнесу; 
 змін цінових характеристик та 
кон’юнктури ринку виробничих ресу-
рсів 

 зміна ділової активності та 
прибутковості 
 зміна фінансової стійкості, 
платоспроможності, здатності до 
генерування грошових  потоків 
 зміна стратегії інтеграції, ди-
версифікації, спеціалізації; 
 зміна концепції, організаційної 
форми та методів управління; 
 зміна форми власності; 

Техніко-
технологічна 

 інноваційний прогрес галузі; 
 створення нових інформаційно-
коммунікаційних технологій 

 зміна типу виробництва; 
 зміна інноваційної активності; 
 зміна системи інформаційно-
аналітичного забезпечення; 
 зміна ресурсомісткості ви-
робництва 
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Продовження табл. 1 
Соціальна  посилення впливу демографічних 

та етнічних факторів 
 зміна керівництва та оновлен-
ня персоналу 

Поведінково-
психологічні 

 зміна обсягу та структури попиту 
в частині споживчих вимог; 
 зміна обсягу та структури оплати 
придбаного продукту 

 зміна мотивації до праці се-
ред персоналу та власників; 
 зміни у ставленні до досяг-
нутих підприємством результа-
тів серед персоналу та власни-
ків; 

*Примітка: жирним шрифтом виділено авторські формулювання прояву факторів структурних трансформацій
Джерело: складено за ([16–19]) 

Факторне навантаження під час прове-
дення трансформаційний процесів лежить в 
площині не лише прямого негативного 
впливу, а й у площині створення системи 
принципів, які дадуть змогу створити умови, 
норми та ствердження функціонування сис-
теми управління. В свою чергу якісна сис-
тема управління залежить від динамічних 
здібностей підприємства і також має підпа-
дати під вплив факторів, які обумовлюють 
ефективне її використання та розвиток. Важ-
ливим залишається питання узгодження 
принципів динамічних здібностей до прин-
ципів структурних трансформацій. На рис.1 
представлена модель узгодження кордонів 
перетину принципів динамічних здібностей 
та структурних трансформацій, а також 
створення поля взаємодії цих кордонів. Для 
узгодження дій щодо досягнення поставле-
них цілей доцільним є використання вмінь, 
на основі аналітико-синтетичної діяльності. 

Узагальнений алгоритм оптимізації 
структури динамічних здібностей доцільно 
розглядами через призму структури та по-
будови певних організаційних форм для 
стабільного розвитку та ефективного від-
творення. Перший етап: вертикальний та го-
ризонтальний розгляд цілей окремих видів 
діяльності, функціональної спрямованості та 
формування цілей підприємства. Другий 
етап: узгодження набору стратегічних ресур-
сів та напрямків бізнесу за цільовим розпо-
ділом. Третій етап: залучення додатково не-
обхідних ресурсів та корегування наявних з 
урахуванням ринкової потреби на товари та 
послуги. Четвертий етап: багатокритері-
альна раціоналізація інтегрованих зв’язків 
між елементним складом підприємства як 
економічної системи. П’ятий етап: оціню-
вання отриманого результату на підставі об-

ґрунтування системи показників.  
На особливу увагу заслуговують наці-

ональні чинники структурних трансформа-
цій, які, з огляду на весь 23-річний процес 
становлення та розвитку національної еко-
номіки, призвели до повного її занепаду, 
краху фінансової системи країни та досяг-
нення країною переддефолтного стану. У 
такому стані динамічні здібності підприєм-
ства виходять на перший план для протидії 
негативному впливу факторів всіх рівнів, як 
галузевого, так і національного. Цілком по-
годжуючись із [3], вважаємо за доцільне до-
повнимо національні фактори трансформа-
цій українських підприємств двома додатко-
вими, зумовленими етнічною ментальністю: 

– некоректна та не завжди зважена по-
літика трансформацій, орієнтована на спон-
танне формування ринкових структур та ви-
бір в якості першочергового орієнтиру гло-
бальної лібералізації економічних відносин 
замість ринкової реорганізації виробництва; 

– техніко-організаційна основа госпо-
дарюючих інституційних утворень, орієнто-
вана на монополізм та лобіювання ними сво-
їх інтересів у владних структурах;  

– домінування державної власності,
внаслідок чого економічні інтереси учасни-
ків виробництва концентруються на її роз-
поділі, а не на розвиткові самого виробниц-
тва; 

– неадаптоване копіювання закордон-
них моделей підприємницької діяльності, 
які для вітчизняних реалій здебільшого не-
придатними; 

– відтерміноване усвідомлення хибнос-
ті прийнятих рішень, безглуздості допуще-
них помилок як по відношенню до реоргані-
зації існуючого устрою підприємства, так і 
щодо революційних руйнувань суспільного 
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Рис.1. Модель управління динамічними здібностями структурних трансформацій  
підприємств 

устрою, свідомості громадян, соціально-
економічних зв’язків між регіонами країни 
та з іншими країнами світу. 

З урахуванням зазначених зауважень, 
пропонуємо наступну авторську класифіка-
цію факторів трансформації функціонуючих 
бізнес-систем (табл.2). 

Особливої уваги заслуговують систем-
ні чинники процесу розвитку. Спільною ри-
сою для обох груп факторів є їх спіралевид-
ний, асиметричний характер розвитку. На-
голошуючи на тому, що асиметрія – 
об’єктивна реальність (те, що існує  «поза 
свідомістю» і «незалежно від свідомості») і 
водночас рушійна сила  глобального розвит-
ку, маємо враховувати її специфічні просто-
рові та часові характеристики [23, с. 249–
253]. На думку автора цього дослідження 

простір та час є концептуальними елемен-
тами, за допомогою яких конструюються 
універсальні метафізичні просторово-часові 
моделі, призначені для понятійної репрезен-
тації загальнотеоретичних засад еволюцій-
но-історичного розвитку людства. 

Використання просторово-часових ха-
рактеристик при управлінні динамічними 
здібностями структурних трансформацій 
знаходять своє відображення у вміннях, які 
можна визначити через переміщення компе-
тенцій на підприємстві на визначену одини-
цю часу. При цьому швидкість буде залежа-
ти від темпу та щільності зв’язків між еле-
ментами динамічних здібностей та струк-
турних трансформацій, що дасть змогу ви-
значити амплітуду ефективності управління, 
оскільки  ці показники  знаходяться в обер- 
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Таблиця 2  
Фактори трансформації функціонуючих бізнес-систем  

Фактори Деталізація чинників трансформацій 
I. Ієрархічний

рівень економіч-
них збурень 

світові глобалізація та дивергенція 
макроекономічні: стан національної економіки як наслідок структурної, 
фіскальної, монетарної політики уряду 
мезоекономічні:  
1. нерівномірність розвитку областей, у яких розташовані підприємства,
2. асинхронність стадій життєвого циклу у різних галузях
мікроекономічні: 
1. рівень конкуренції на галузевому ринку продукції та факторів вироб-
ництва,
2. нерівномірність проникнення новітніх технологій виробництва на під-
приємства в межах певної галузі

II. Національні
та міжнаціона-

льні особливості
ведення бізнесу

1. «національна» підприємницька модель
2. удосконалення організаційно-економічного механізму підприємств,
що функціонують у мультинаціональному середовищі однієї країни
3. прагнення досягти «наднаціональні» (світові) стандарти підприєм-
ницької діяльності

III. Системні
чинники проце-

су розвитку 

1. ендогенні, зумовлені еволюційним розвитком окремих структурних
елементів всередині самої системи
2. екзогенні, зумовлені еволюційним розвитком людського суспільства
та суспільно-економічного устрою

IV. Природа по-
ходження

організаційно-економічні 
соціально-політичні 
інноваційно-технологічні 

V. ПОВЕДІНКОВІ свідомі намагання асимілюватись чи дисимілюватись до суспільно-
го економічного загалу 
економічні очікування власників бізнесу 
спонтанні рішення, що не знаходять логічного обґрунтування навіть 
у самих ініціаторів трансформацій 

(складено за: [20–22, 16]) 

нено пропорційному зв'язку. Досягнення  
рівномірного руху підприємства (тобто іде-
ального взаємопроникнення) стає можливим 
за умови досягнення однакових темпу та 
щільності управлінських впливів. В таких 
умовах основною метою управління дина-
мічними змінами структурних трансформа-
цій є зростання швидкості за одиницю часу 
в плановому періоді, оскільки це дасть змо-
гу здійснити прискорення основних конку-
рентних процесів. 

Висновки. Однією з інноваційних 
форм забезпечення формування компетен-
цій та підтримки конкурентних позицій 
стратегічного управління та потенціалу є 
динамічні здібності. Структурна трансфор-
мація на вітчизняних підприємствах має ряд 
особливостей, які пов’язані з формуванням 
протидії негативному впливу факторів. За-

безпечення вдалих структурних трансфор-
мацій проходить через нівелювання кордо-
нів з динамічними здібностями за допомо-
гою застосування вмінь. Зокрема, з метою 
забезпечення підвищення рівня структурних 
трансформацій можна досягти через пере-
міщення компетенцій на підприємстві на 
визначену одиницю часу. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИМИ СПОСОБНОСТЯМИ СТРУКТУРНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

С. О. Арефьев, д. э. н., доцент, ГВУЗ «Национальный авиационный университет» 

В статье проанализированы возможности формирования структурных трансформаций 
предприятий исходя из управления динамическими изменениями при рассмотрении суще-
ствующих подходов к их пониманию. Определены связи факторного влияния относительно 
трансформации функционирующих бизнес-систем с дальнейшей их классификацией. Разра-
ботана модель управления динамическими способностями, которая включает принципы, 
умения, границы динамических способностей в соответствии с границами структурных 
трансформаций предприятий. 

Ключевые слова: предприятие, трансформация предприятия, динамические способнос-
ти,  бизнес-система, факторы влияния. 
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Possibilities of forming structural transformations of enterprises are analysed, based on ma-
nagement of dynamic changes, considering the existing approach to their understanding. The links 
of factor influence are defined in relation to transformation of the functioning business-systems 
with their further classification. A management model is worked out by dynamic capabilities, which 
includes principles, abilities and borders of dynamic capabilities in accordance with the borders of 
structural transformations of enterprises. 

Keywords: enterprise, transformation of enterprise, dynamic capabilities, business-system, in-
fluence factors. 
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