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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
"Хронічна криза універсалізації" є найбільш чіткою

характеристикою еволюції стратегічного управління.
На відміну від хрестоматійної концепції Т. Куна [1], яка
передбачає розвиток науки через зміну парадигм, ево-
люція стратегічного управління проходить як перманен-
тна криза пошуку своєї парадигми, а методологія стра-
тегічного управління, розвиваючись у тісному зв'язку
із динамічними змінами у середовищі функціонування
сучасних організацій, постійно переглядається. Остан-
німи роками, коли вплив факторів динамічності
збільшився у геометричній прогресії, все більше вчених
сходяться на думці, що хаотичний розвиток є властиві-
стю стратегічного управління, а пошук єдиної парадиг-
ми — недоцільний процес [2, c. 310; 3; 4, c. 1]. Більш важ-
ливим, на їх думку, є вирішення конкретних стратегіч-
них задач певного об'єкту управління [2, c. 310; 4, c. 1].
Натомість численні публікації, що постійно анонсують
нові методології здійснення стратегічного управління,
свідчать про невгамовність науковців винайти усталену
універсальну парадигму стратегічного управління. Дана
робота презентує авторське бачення можливості універ-
салізації методології здійснення стратегічного управ-
ління у сучасних умовах.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній літературі розрізняється щонайменш 14
різних шкіл стратегій, до складу яких відносяться виді-
лені Г. Мінцбергом десять класичних шкіл стратегій (ди-
зайну, планування, позиціонування, підприємництва,
навчання, пізнання, влади, культури, зовнішнього сере-
довища, конфігурації [2]), а також три школи, що набу-
вають останніми часами все більшої популярності. До
цих шкіл слід віднести виділену Вольбердою Х., Ельфр-
інгом Т., Фоссом Н. "школу границь" (яка не має певних
авторів, але випливає, за об'єктивною думкою авторів
[5], із сукупності робіт, присвячених отриманню кон-
курентних переваг завдяки певним чином побудованої
взаємодії різних організацій і осіб, що їх представля-
ють), теорію динамічних здатностей (авторами якої
прийнято вважати Тіс Д., Пізано Г. і Шуен А. [6]), кон-
цепцію організації, що орієнтована на стратегію (зап-
ропонована Нортоном Д. і Капланом Р. [7]), і виділену
Т. О'Шеннессі концепцію стратегічного мислення [8]. У
той же час жодна з наведених шкіл не може бути визна-
на такою, що може бути основною, такою, що визначає
сучасну парадигму стратегічного управління. Самі вчені,
які позиціонують наведені школи, визнають їх обме-
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женість і необхідність персоніфікованого пристосуван-
ня методології наведених шкіл до конкретних проблем
функціонування конкретних об'єктів управління.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Відсутність єдино визнаної сучасної парадигми

стратегічного управління є невирішеною проблемою,
яка розглядається в межах даної роботи.

МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження — обгрунтувати авторську гіпо-

тезу щодо можливості поєднання широкого спектру на-
працювань вчених, що представляють різні школи стра-
тегій, в межах єдиної методології здійснення стратегі-
чного управління, яка може бути визнана основою су-
часної парадигми стратегічного управління.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виходячи із загальних умов вирішення задач стра-
тегічного управління сучасних організацій і сучасного
стану науки стратегічного управління, можна ствер-
джувати, що сучасна методологія стратегічного управ-
ління має визначатися одночасним використанням на-
копичених теоретичних знань і практичного досвіду
стратегічного управління, надавати можливість будь-
яким організаціям постійно підтримувати унікальні,
притаманні тільки їм, конкуренті переваги, що сприя-
тимуть отриманню позитивних результатів діяльності
цих організацій у поточній і довгостроковій перспективі.
Представники різних шкіл стратегій по-різному бачать
можливість досягнення зазначеної мети, кожна окрема
школа стратегій по-різному бачить і вимоги успішності
методології стратегічного управління. На підставі уза-
гальнення думок різних шкіл стратегій, а також вихо-
дячи із загальних умов функціонування сучасних орга-
нізацій, встановлено, що сучасна успішна методологія
стратегічного управління має задовольняти низку ви-
мог, характеристика яких представлена у таблиці 1, а
також відповідати визначеним на підставі зазначених ви-
мог шістьом принципам, які наведені у таблиці 2.

Узагальнення вимог (табл. 1) і принципів (табл. 2)
свідчить, що сучасна парадигма стратегічного управлі-
ння передбачає перманентне здійснення прийняття і
імплементації стратегічних рішень, а також аналіз усп-
ішності цих рішень і відповідності змінним факторам
функціонування організацій. За таких умов ключовим
фактором успіху відповідних процесів є гнучкість усіх
компонентів стратегічного управління — здатність опе-
ративно, якісно і кількісно змінюватися, перебудовува-
тися, реконфігуруватися під конкретні проблеми стра-
тегічного управління, одночасно зберігаючи досить
"стійки форми зв'язку" для забезпечення єдиної цілес-
прямованості функціонування організації.

У сучасних турбулентних умовах функціонування
організацій здібності оперативно змінювати свої стра-
тегічні пріоритети, переорієнтовувати свою діяльність,
оперативно реорганізовувати свої і залучені ресурси під
нові умови діяльності, під нові можливості або виника-
ючи проблеми, оперативно розробляти унікальні рішен-
ня щодо ліквідації цих проблем і найшвидшого викори-
стання можливостей, що виникають, є визначними у
плані збереження стратегічної стійкості організації як
цільового напряму її стратегічної діяльності. Методи-
ки стратегічного управління, що пропонуються сучас-
ними школами стратегій, як правило, вирішують цю за-
дачу завдяки модульному побудуванню стратегічної
діяльності. Можна спостерігати певну гегемонію "мо-
дульності" у сучасних методологіях стратегічного уп-
равління.

За загальною схемою таких методологій в межах
організації слід формувати певні "модулі", які матимуть
власну систему цілей (включаючи стратегічні), здійсню-
ватимуть власні управлінські процеси досягнення цих

цілей (включаючи процес стратегічного управління) за
допомогою власного інструментарію. Більшість успіш-
них у сучасності систем стратегічного управління спи-
рається саме на таке побудування процесів прийняття і
імплементації стратегічних рішень. Наприклад, у систе-
мах загального управління якістю (TQM) такими "мо-
дулями" виступають окремі бізнес-процеси, в межах
концепції організації, орієнтованої на стратегію [7], —
окремі працівники, групи, підрозділи. У відповідності до
цих "модулів" у межах системи стратегічного управлін-
ня формується власне коло стратегічних задач (для
TQM це, наприклад, параметри бізнес-процесів), інстру-
ментарій виконання яких формується відповідно до по-
ставлених задач і конкретних властивостей певного "мо-
дулю" організації (для TQM це, наприклад, перелік і па-
раметри функцій і підпроцесів, які повинні виконувати
певні працівники організації). Така схема надає можли-
вості пристосування конкретного інструментарію (його
конфігурування) до конкретних задач у вирішенні пи-
тань розвитку окремих особливостей об'єкту стратегі-
чного управління і відповідно виконання принципів ун-
іверсальності й унікальності стратегічного управління.
Цілеспрямованість у цьому випадку забезпечується си-
стемою подальшої координації стратегічної діяльності
окремих "модулів" організації.

При модульному побудуванні стратегічного управ-
ління координація процесів прийняття й імплементації
стратегічних рішень полягає у тому, щоб, образно ка-
жучи, зібрати окремі "модулі" в єдину дієздатну "маши-
ну" по досягненню встановлених організаційних цілей.
Як правило, процес поєднання бачиться сучасними сис-
темами стратегічного управління як автоматичний спла-
нований під час формування "модулів" і встановлення
перед ними певних цілей і задач. На практиці же ці сис-
теми реалізовуються за принципами стратегічної шко-
ли навчання, яка передбачає перманентне внесення змін
і у стратегії, і у систему стратегічних цілей залежно від
ходу стратегічної діяльності. Тому координаційна
діяльність із поєднання окремих "модулів" організації,
їх діяльності, перманентно змінних цілей і навіть інстру-
ментів є однією задач сучасної науки стратегічного уп-
равління.

Узагальнюючими компонентами стратегічного уп-
равління є інструментарій (методика) здійснення стра-
тегічної діяльності, яка полягає в аналізі, прийнятті й
імплементації стратегічних рішень, кількість і якість
ресурсів та структура їх використання під час здійснен-
ня процесів, що перелічені, а також цілі організації.
Кожен з цих елементів, як і сам сучасний процес стра-
тегічного управління повинен мати стійкий стрижень,
який би формував певний базис стратегічного управлі-
ння і забезпечував його цілеспрямованість і одночасно
змінні складові, завдяки яким, у випадку потреби, відбу-
валася би якісна і кількісна трансформація процесу
стратегічного управління. Слід зазначити, що, незважа-
ючи на наддинамічність умов функціонування органі-
зацій, оперативна глобальна перебудова системи стра-
тегічного управління буде призводити до настільки ж
глобальних проблем, тому, як і пропонується більшістю
сучасних методик стратегічного управління, формуван-
ня і базових процесів, і інструментарію їх здійснення, і
структури ресурсів, і вертикалі цілей раціонально
здійснювати за модульною моделлю. Це надає мож-
ливість уникати глобальної перебудови і реконфігуру-
вати стратегічне управління завдяки зміні зв'язків між
складовими його базових елементів.

Виконання сукупності зазначених у таблицях 1 і 2
вимог і принципів представляється можливим, якщо су-
часна методологія стратегічного управління буде спи-
ратися на діалектичне поєднання трьох елементів (рис.
1).

— стратегічне мислення — як одночасно унікальний
і універсальний інструментарій аналізу, прийняття й
імплементації стратегічних рішень;
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— сітьова модель ресурсного забезпечення — як мо-
дульна структура, яка, підтримуючи жорсткі органі-
заційні зв'язки, здатна оперативно трансформуватися
(змінюючи структуру цих зв'язків, приєднуючи інші
організаційні структури або здійснюючи їх від'єднання)
і змінювати ступінь свого впливу на зовнішнє середови-
ще;

— динамічна ієрархія цілей — як сукупності ста-
більних вищих цілей організації і змінних (похідних від
вищих) цілей поточної і стратегічної діяльності органі-
зації.

У представленому контексті стратегічне мислення є
уособленням знань осіб, що беруть участь у стратегічній
діяльності щодо можливості застосування певних ме-
тодик прийняття й імплементації стратегічних рішень,
здатностей на грунті таких знань шляхом комбінування
відомих інструментів формувати адаптовані до конкрет-
них умов функціонування організації інструменти (ме-
тодики, методи, шаблони стратегічних рішень тощо)
стратегічного управління, генерувати нові інструменти

стратегічного управління, приймати і управляти імпле-
ментацією стратегічних рішень, що приймаються. Тоб-
то у даному випадку стратегічне мислення — це саме той
інструмент, який здатен узагальнити накопичений по-
тенціал науки стратегічного управління, накопичені
знання усіх існуючих шкіл стратегій і пристосувати їх
до вирішення конкретних стратегічних задач конкрет-
ної організації. При цьому практичне використання
стратегічного мислення (у будь-якому випадку страте-
гічне рішення — це рішення певної особи чи групи осіб
на підставі його (їх) розуміння) у більшості випадків по-
лягає у створенні нових інструментів на основі комбі-
нування існуючими.

Стратегічне мислення є складним інструментом,
який може налаштовуватися і конфігуруватися під кон-
кретні задачі стратегічного управління. Для здійснення
цих процесів може використовуватися структурно-ло-
гічна модель конфігурування стратегічного мислення у
процесі прийняття стратегічних рішень, яка представ-
лена на рис. 2. Згідно цієї моделі конфігурування стра-

Таблиця 1. Вимоги до сучасної успішної методології стратегічного управління
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тегічного мислення здійснюється завдяки збалансуван-
ню знань щодо цілей і задач стратегічного управління,
щодо інструментів досягнення цих цілей і вирішення
задач, а також щодо об'єкту, по відношенню до якого
вирішуються конкретні задачі стратегічного управлін-
ня. Ці знання формують раціональну складову стратег-
ічного мислення (під знаннями тут розуміється здатність
певної особи за потреби вільно актуалізувати певну
інформацію). Однак наявність знань є необхідною, але
недостатньою умовою підтримання ефективності стра-
тегічного мислення як інструменту стратегічного управ-
ління. Великим ступенем працездатність стратегічного
мислення, його активність визначається емоційними
факторами мислення. Саме через емоційні фактори, се-
ред яких виділяються емоційний стан, мотивація, сте-
реотипні настанови мислення, типологія характеру осо-
би, має здійснюватися управління активністю стратегі-
чного мислення. Саме через управління емоційними
факторами (це відбувається завдяки впливу на мотива-
цію і емоційний стан із урахуванням стереотипних на-
станов і особливостей характеру) забезпечується мак-

симальна раціональність стратегічного мислення при
прийнятті стратегічних рішень.

Слід розуміти композитність стратегічного мислен-
ня, здатність груп осіб у процесі міжособистої комуні-
кації формувати групове стратегічне мислення, яке у
більшості випадків є більш кваліфікованим і більш раці-
ональним за індивідуальне мислення. У цьому випадку
необхідність формування групового стратегічного мис-
лення визначається недостатністю знань раціональної
складової стратегічного мислення окремих осіб, а
здатність поєднуватися для вирішення складних задач
визначається емоційною міжособистої сумісністю гру-
пи.

 На різних рівнях ієрархії управління організацією
потрібні різні обсяги і особливості знань. Це обумов-
люється особливістю задач, які вирішуються на цих
рівнях у процесі стратегічної діяльності. Крім того, як
правило, неможливим є створення єдиної групи, су-
купність знань якої охоплювала б усі особливості діяль-
ності організації (для ефективної роботи чисельність
груп повинна не перевищувати 9 осіб [9]). Тому важли-

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Концептуальна схема сучасної парадигми стратегічного управління

Таблиця 2. Загальна характеристика принципів успішності сучасної методології стратегічного управління
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вим є підтримання наступності стратегічного мислення
між рівнями ієрархії. Цільові настанови і завдання стра-
тегічних рішень більш високого рівня мають підтриму-
ватися здатністю стратегічного мислення груп осіб, які
виконують ці рішення, їх сприймати і виконувати, од-
ночасно задаючи настанови і завдання щодо виконання
таких рішень для осіб, які складають менший рівень
ієрархії. Тобто має забезпечуватися певне каскадуван-
ня стратегічного мислення за рівнями ієрархії у відпов-
ідності із цілями і задачами, які слід досягати і викону-
вати. Саме завдяки каскадуванню цілей по ієрархії уп-
равління і має забезпечуватися каскадування стратегі-
чного мислення, що сприятиме створенню організацій-
ного стратегічного мислення як системного інструмен-
ту прийняття і імплементації стратегічних рішень  у ме-
жах організації.

Системне проникнення сітей як соціального явища в
усі сфери життя зробило можливим визначення цієї
організаційної структури як універсальної моделі існу-
вання будь-якої організації і обумовило використання
цієї моделі як універсальної моделі об'єкту стратегічно-
го управління в межах сучасних концепцій стратегічно-
го управління. Сітьове сприйняття організації дозволяє
визначати її як певну сукупність ресурсів, які поєднані
між собою певним чином (сітьовими зв'язками) і можуть
бути достатньо легко відокремлені, реструктуровані або
приєднані із зовнішнього середовища. З позиції сітьово-
го підходу здійснення зазначених дій пов'язано виключ-
но із зміною інтенсивності, формату і обсягу сітьових
відносин (які визначають фактично "зв'язки" між елемен-
тами сітей) з носіями тих чи інших ресурсів, по відношен-
ню до яких приймаються певні стратегічні рішення. Тоб-
то з позиції запропонованої універсалізації сучасної па-
радигми стратегічного управління (рис. 1) ресурсне за-
безпечення імплементації стратегії і сама імплементація
стратегії полягає в управлінні сітьовими відносинами між
власниками різних ресурсів, яке б врешті-решт призво-
дило б до виконання прийнятої стратегії.

У межах сучасної парадигми стратегічного управ-
ління сіті слід розглядати як особливу керовану форму
концентрації і конфігурації ресурсів, орієнтовану на
найефективніше досягнення стратегічних цілей певної
організації. При цьому сіті слід сприймати як модульні

структури, які концентрують ресурси різних власників
для досягнення певних стратегічних цілей конкретної
організації і можуть вільно змінювати свою внутрішню
конфігурацію, відокремлюватися або поєднуватися із
іншими структурами-носіями ресурсів.

Стратегія з позиції сітьового підходу може розгля-
датися як певна настанова щодо визначення формату
модулів (блоків, вузлів) ресурсів, які слід поєднати, пе-
реліку і обсягу цих модулів, конфігурації зв'язків між
ними, форми і щільності таких зв'язків, а також цільо-
вої орієнтації такого сітьового поєднання ресурсів.

Сітьова концепція вивільняє стратегічне мислення від
ресурсної обмеженості окремої організації, вимагає шир-
ше сприймати ресурсну базу для досягнення певної стра-
тегічної цілі. Ресурсний потенціал організації у сучасно-
му світі визначається не тільки і не стільки власними ре-
сурсами і ресурсами, переданими в оперативне управлін-
ня (залученні ресурси), а ресурсами, які належать або на-
ходяться в оперативному управлінні контрагентів, які ма-
ють або можуть мати спільні інтереси із організацією у
досягненні нею певних проміжних результатів реалізації
її стратегії. Тобто ресурсні можливості організації виз-
начаються сукупністю ресурсів усіх можливих сітей, в
яких організація може перебувати або перебуває. При
цьому процес імплементації стратегії переходить у про-
цедури управління сітьовими взаємодіями організації із
своїми контрагентами, а також всередині організації.

Крім розширення сприйняття ресурсного потенціа-
лу, який може збільшуватися завдяки залученню у зов-
нішньому середовищі ресурсів сітей за участю органі-
зації, сітьова концепція розширяє також інструменталь-
ний апарат управління внутрішнім середовищем. Побу-
дування системи взаємодії елементів внутрішнього се-
редовища (працівників, власників, структурних
підрозділів) за сітьовими принципами робить організа-
цію більш гнучкою, надає більше динамічних здібнос-
тей організації у реакції на зовнішні зміни.

Сітьове сприйняття внутрішнього середовища доз-
воляє також правильно визначати структуру інтересів
учасників стратегічної діяльності організації у процесі
реалізації її стратегії. При наявності єдиної мети будь-
яка сітьова взаємодія характеризується внутрішньо-
сітьовим протиріччям з приводи поділу загальних ре-

Рис. 2. Структурно9логічна модель конфігурування стратегічного мислення
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зультатів сіті між її учасниками. Подолання сітьового
протиріччя є однією з задач управління сіттю. Управлі-
ння організацією за сітьовими принципами дозволяє
серед іншого вирішувати задачу подолання протиріч
представників внутрішнього середовища у процесі ви-
конання ними задач стратегічного управління.

Провідним з точки зору визначення сітей як базового
елементу сучасної парадигми стратегічного управління є
аспект, що реалізація будь-якого стратегічного рішення
може бути представлена у вигляді змін сітьових взаємодій
або в середині організації, або організації із своїми кон-
трагентами. Загальний опис стратегічних рішень як резуль-
татів сітьових рішень представлено в таблиці 3.

Однією з ключових категорій, яка характеризує су-
часну парадигму стратегічного управління, є стратегіч-
на мета. Саме стратегічна мета визначає спрямованість
процесів трансформації сітьових зв'язків організації і є
одним із факторів активації стратегічного мислення. Ви-
ходячи із сучасного стану розвитку методології стра-
тегічного управління і відповідно до існуючих тенденцій
її розвитку, у якості шаблону стратегічних цілей мож-
на використовувати наступний [10]: у відповідності до
культури організації і її системи цінностей досягти пев-
ний стан організації (або окремого підрозділу, або
функції), який забезпечує збалансованість господарсь-
кої діяльності організації (або окремого підрозділу, або
в межах певної функції) і досягнення певних конкурен-
тних переваг завдяки відповідності діяльності органі-
зації (або окремого підрозділу, або певної функції) клю-
човим факторам успіху в галузі.

Будь-яка організація має не одну, а кілька цілей
(зокрема стратегічних), які у сукупності створюють пев-
ну ієрархію. Вершиною ієрархії є задоволення потреб
власників організації і її місії, нижчу ланку представ-
ляють цілі оперативного управління організації. Стра-
тегічні цілі займають проміжну позицію, фактично за-
безпечуючи в межах ієрархії перевід статичних вищих
цілей організації у змінні оперативні цілі.

Загальна динамічність умов функціонування сучасних
організацій вимагає розгляду системи цілей організації як
такої, що здатна швидко змінюватися залежно від мож-
ливостей і загроз, які виникають у процесі діяльності
організації. Оскільки зміни можуть стосуватися майже
усіх ланок ієрархії цілей організації, то і як елемент су-
часної парадигми стратегічного управління пропонуєть-
ся розглядати саме динамічну ієрархічну їх сукупність.

Слід визначити динамічну взаємозалежність усіх
елементів сучасної парадигми стратегічного управлін-
ня. Так, організаційне стратегічне мислення передбачає
обов'язкову наявність об'єктно-орієнтованих знань
щодо цілей організації і її властивостей, які у наведено-
му контексті здебільшого характеризуються структу-
рою сітьових відносин (складом і зв'язками сіті) всере-
дині і ззовні організації. Крім того, цілі є фактором ак-
тивації стратегічного мислення, без наявності цілей
стратегічне мислення носить хаотичний характер і не
може приймати адекватні стратегічні рішення. З іншого
боку, стратегічні рішення щодо цілей організації і щодо
механізмів їх досягнення через зміну сітей організації є
наслідком діяльності стратегічного мислення. Тобто

Таблиця 3. Загальна характеристика принципів успішності сучасної методології стратегічного управління
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відбувається певний цикл — на підставі попередньої
інформації щодо існуючих сітей всередині організації
або сітей, у яких організація бере участь, і щодо ієрархії
цілей організації стратегічне мислення приймає певні
стратегічні рішення щодо змін у сітях і цілях, після чого
стратегічне мислення має усвідомити зміни, які відбу-
лися під час реалізації прийнятих стратегічних рішень, і
насамкінець змінитися само, пристосуватися до нової
специфіки діяльності організації і її цілей. Тільки за
умови, що методологія стратегічного управління забез-
печує виконання повного циклу динамічних змін стра-
тегічного мислення, сітьових відносин і ієрархії цілей
організації, вона може бути успішною у сучасних умо-
вах.

Узагальнюючи результати дослідження, можна
стверджувати, що у широкому контексті сприйняття
різних шкіл стратегій універсалізацію сучасної теорії
стратегічного управління пропонується здійснювати на
основі трьох шкіл — школи стратегічного мислення (яка
саме і розглядає стратегічне мислення як універсальний
інструмент стратегічного управління, що актуалізує
використання досвіду усіх шкіл стратегій), школи гра-
ниць (яка серед іншого розглядає сітьову модель орган-
ізації і має розширене сприйняття границь організації,
визначаючи їх ступенем впливу на зовнішнє середови-
ще) та концепції динамічних здібностей (яка визначає
провідну роль оперативної реакції на нові можливості і
загрози через комбінування ресурсів організації і фак-
тично актуалізує потребу перманентного перегляду
цілей для здійснення цих дій). Така постановка пробле-
ми близька до позиції Вольберди Х., Ельфрінга Т., які
розглядають концепції шкіл конфігурації за таксоно-
мією Мінцберга Г., границь і динамічних здібностей як
основу універсалізації сучасної теорії стратегічного уп-
равління [5]. Якщо б вони розглядали методологію шко-
ли конфігурації не щодо відповідності конфігурації
організації і певної стратегії (як це представлено у [2]),
а щодо конфігурування стратегічного мислення і при-
стосування на основі стратегічного мислення інструмен-
тарію стратегічного управління під конкретні умови
функціонування організації, то позиція авторів [5]
цілком збігалася б із представленою у даній статті.

Ключовими аспектами, які свідчать про можливість
використання наведеного підходу для універсалізації
сучасної парадигми стратегічного управління, є:

— здатність стратегічного мислення одночасно ви-
користовувати весь накопичений апарат стратегічного
управління, методології і методики усіх шкіл стратегій,
комбінувати ці методології і методики, генерувати нові;

— здатність стратегічного мислення найшвидшим
чином адаптуватися до змінних умов функціонування
організацій і оперативно генерувати нові рішення-ре-
акції на зміни;

— можливість конфігурування стратегічного мис-
лення під конкретні проблеми конкретної організації,
можливість каскадування стратегічного мислення, фор-
мування організаційного стратегічного мислення завдя-
ки чому має забезпечуватися залучення усіх працівників
організації у стратегічну діяльність;

— здатність організаційних структур, які побудо-
вані за сітьовим принципом, бути гнучкими і оператив-
но реконфігуруватися у будь-яку форму організаційної
структури управління, зберігаючи достатню жорсткість
для підтримання певної ієрархії при прийнятті й імпле-
ментації стратегічних рішень;

— сітьовий підхід до управління ресурсами органі-
зації надає можливість оперативно концентрувати ре-
сурси для вирішення певних стратегічних задач, залу-
чати для цього ресурси інших організацій;

— побудування ієрархічного ланцюга цілей дозво-
ляє зберігати цілеспрямованість діяльності на задово-
лення потреб власників і виконання місії організації при
одночасній гнучкості і змінності стратегічних і поточ-
них цілей організації.

Ще одним важливим аспектом універсалізації сучас-
ної парадигми стратегічного управління за запропонова-
ною схемою є можливість представити майже усі базові
постулати будь-якої з існуючих шкіл стратегій за запро-
понованою структурою: система інструментарію прийнят-
тя і імплементації стратегічних рішень, організаційна
структура управління і цілі стратегічної діяльності. Стра-
тегічне мислення, сітьове побудування ресурсів, динаміч-
на ієрархія цілей організації — це три аспекти, які при пев-
них комбінаціях своїх характеристик можуть проявляти
властивості будь-якої школи стратегічного управління,
надаючи можливість використовувати ту, яка за конкрет-
них обставин є найефективнішою.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК

У роботі запропоновано концепцію універсалізації
сучасної парадигми стратегічного управління. Цією кон-
цепцією визначено, що головними аспектами стратегіч-
ної діяльності організацій є стратегічне мислення як про-
відний інструмент прийняття й імплементації стратегіч-
них рішень, сітьове управління ресурсним потенціалом
організації як провідної гнучкої системи переходу від
однієї структури управління до іншої і ефективної сис-
теми концентрації ресурсів для досягнення стратегічних
цілей організації та динамічної ієрархії цілей як такої,
що забезпечує цілеспрямованість організації при дос-
татній гнучкості стратегічних і оперативних цілей.

Подальшим розвитком результатів даної роботи є
розробка методології конфігурування стратегічного
мислення і доведення практичної значущості наведених
теоретичних суджень.
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