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Постановка проблеми. Розв’язання суперечнос-
тей та проблем у функціонуванні підприємств сфе-
ри послуг, обумовлених глобалізаційними процесами 
та інноваційним розвитком технологій, можливе на 
основі партнерської взаємодії підприємств-учасників 
сервісного ланцюга, з метою посилення стратегічних 
конкурентних переваг, підвищення результативнос-
ті та ефективності діяльності сервісних підприємств 
на основі повного задоволення потреб споживачів 
та формування сервісного простору високим рівнем 
якості послуг.

Сфера послуг виступає одним із ключових секто-
рів економіки і народного господарства, механізмом 
задоволення нових потреб споживачів на основі прі-
оритетності знань персоналу та сучасних технологій 
як факторів формування високого рівня якості нада-
них послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня партнерства та кооперації, формування сітьової 
форми взаємодії підприємств в ринкових умовах 
досліджені такими вченими, як Ю.А. Дорошен-
ко, О.В.Романенко, О.А. Третяк, Р.А. Фатхутдінов, 
В.П. Яхкінд.

Питання збалансованості діяльності на основі 
стратегічного управління досліджені відомими захід-
ними вченими Д. Нортоном, Р. Капланом.

Доведеним є взаємозв’язок між стратегічним 
управлінням підприємством та синергетичним ефек-
том його діяльності, що збільшується, крім іншого, 
з посиленням партнерської взаємодії учасників біз-
нес-процесів. Але ефективність діяльності підприєм-
ства найчастіше досліджується з позицій окремого 
розгляду потенціалу підприємства, стратегічного на-
бору, стратегічного потенціалу. Потребують розроб-
ки методологічні основи раціонального формування 
стратегічного потенціалу підприємства та ефектив-
ного його використання з метою досягнення цілей у 
зовнішньому середовищі на основі партнерства, що 

дозволяє мінімізувати ризики та швидше досягти 
стійкого розвитку.

При цьому недостатньо дослідженим залишаєть-
ся факт виникнення нового якісного стану складо-
вих елементів та бізнес-процесів підприємства (гру-
пи підприємств) як результату появу збалансованості 
стратегічного потенціалу на основі партнерської вза-
ємодії підприємств.

Постановка завдання. Цілі статті полягають у ви-
значенні економічної сутності явища «збалансований 
стратегічний потенціал партнерської взаємодії під-
приємств» на основі порівняльного зіставлення та-
ких понять, як взаємодія, співробітництво, коопера-
ція, інтеграція з урахуванням провідних підходів до 
стратегічного управління. Пропонується ідентифіку-
вати складові механізму формування збалансованого 
стратегічного потенціалу на основі партнерської вза-
ємодії підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ні інструменти стратегічного аналізу зорієнтовані 
на діагностику зовнішнього та внутрішнього серед-
овища підприємства з метою вироблення стратегіч-
ної поведінки на засадах конкуренції (суперництва). 
Однак все більшої актуальності набувають питання 
партнерської взаємодії у зовнішньому середовищі. 

Використання значної кількості термінів, таких 
як «партнерство», «партнерські відносини», «вза-
ємодія», «співпраця», «співробітництво», «інтегра-
ція», «інтеграційна взаємодія», обумовлює необхід-
ність уточнення їх змісту (табл. 1). 

Отже, за результатами аналізу приходимо до ви-
сновку, що терміни «співробітництво» та «співп-
раця» є синонімами, що означають спільну робо-
ту, працю, діяльність декількох учасників. Термін 
«партнерство» є конкретнішим, акцент робиться на 
спільних цілях з розробкою єдиної позиції, поведін-
ки; термін базується на стратегічному підході та під-
ході до управління якістю.
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Термін «взаємодія» має переважно філософську 
природу, передбачає взаємообумовленість, взаємний 
вплив, зміну стану об’єктів, тобто є механізмом змі-
ни якості об’єкту та породжує синергетичний ефект. 

Саме тому автором даної статті використано сло-
восполучення «партнерська взаємодія», що підкрес-
лює перехід об’єктів (підприємств) в нову якість за 
рахунок спільної, взаємовигідної діяльності. Більш 
детально проаналізуємо партнерську взаємодію на 
підприємствах сфери послуг, а саме підприємствах 
побутового обслуговування.

Послуги – це діяльність суб’єктів, яка не набуває 
матеріально-речової форми і задовольняє певні по-
треби замовників – особисті, колективні, громадські. 
Послуги результатом різнорідної діяльності, яку 
здійсню виробник на замовлення будь-яких спожи-
вачів (окремих громадян, підприємств, організацій, 
підприємців)» [4, c. 286]. Саме різнорідний характер 
діяльності, закладений у сутність послуги, визначає 
потребу у співпраці сервісних підприємств як учас-
ників ланцюга процесу задоволення потреб спожи-
вачів шляхом надання послуги та створення доданої 
вартості та інших нематеріальних вигод.

На сервісні підприємства діє сукупність зовнішніх 
чинників, що визначають економічні, соціальні, полі-
тико-правові, екологічні, інноваційні умови ведення 
бізнесу. Конкурентні ознаки зовнішнього середовища, 
такі як змагальність, самостійність дій, обмеження 
можливостей конкурентів, боротьба за кращі умови не 
завжди позитивно впливають на підприємства. Тому 
постає питання свідомого переходу від умов конку-
ренції до умов партнерства. Ведення бізнесу на умовах 
партнерства забезпечує ряд переваг: взаємна підтримка 
та координація діяльності, розширення можливостей, 
забезпечення кращого доступу до ресурсів.

Цілями партнерської взаємодії сервісних під-
приємств є збільшення частки компанії на ринку, 
технологічна доцільність та динамічний розвиток.  
До партнерів можуть бути віднесені всі підприємства 
та організації, з якими підприємство як об’єкт дослі-
дження ступає в договірні відносини [5, c. 92]. Так, 
спорідненими з сервісною діяльністю (наприклад, 
СТО, клініговими компаніями, хімчистками, праль-

нями, салонами краси) є галузі: машинобудування, 
хімічної промисловості, легкої промисловості, галузь 
медицини та спорту, освітня галузь, будівельна га-
лузь, житлово-комунальне господарство. Доцільною 
є співпраця з готельно-ресторанним та туристичним 
бізнесом (рис. 1). Кожному із підприємств зазначено-
го виду економічної діяльності властивий свій стра-
тегічний потенціал (СП). 

Взаємний вплив стратегічних потенціалів підпри-
ємств, що дотримуються партнерської взаємодії, при-
зводить до виникнення нового явища – збалансова-
ного стратегічного потенціалу партнерської взаємодії 
(ЗСППВ), в основу якого закладена збалансованість 
стратегічних потенціалів партнерів, що потребує роз-
робки відповідного механізму. 

Послідовно проаналізуємо терміни «механізм», 
«потенціал», «стратегічний потенціал» з метою роз-
робки власного визначення досліджуваного явища 
ЗСППВ.

Механізм (грец. mechane – знаряддя) – система, 
яка утворюється із взаємопов’язаних ланок (підсис-
тем), що об’єднують множину різних елементів і бло-
ків, забезпечуючи у процесі їх взаємодії функціону-
вання всіх підсистем організації (об’єкта) [6, с. 203]. 

Потенціал (від лат. potentia) – корисна власти-
вість, що виявляється тоді, коли об’єкт, потенціал 
якого досліджується, здійснює певну діяльність, 
спрямовану на досягнення установлених цілей  
[5, с. 95, 682].

Стратегічний потенціал – це здатність господар-
ської системи використовувати ресурси та зовніш-
ні можливості для досягнення стратегічної мети  
[2, с. 105]. Вчені приходять до висновку, що по-
тенціалу підприємства «притаманні всі властивості 
будь-якої системи. Саме тому властивості потенціалу 
підприємства поділяються на системні (цілеспрямо-
ваність, складність; само відтворюваність; відкри-
тість); структурні (цілісність, ступінь замкненості; 
взаємозв’язок, взаємодія елементів; взаємозамін-
ність елементів; кількісна вимірюваність, масштаб); 
якісні (інноваційна спрямованість; історичні умови 
формування та функціонування; соціально-економіч-
ні наслідки використання» [5, c. 96].

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика сутності термінів, що розкривають явище партнерської взаємодії

Термін Філософська концепція Управлінська концепція Коментар

Співробітництво Спільна робота, діяльність, 
спільні дії

Спільна діяльність двох або більше 
учасників на добровільній основі 
для досягнення загальних інтересів; 
досягнення мети визначається вза-
ємним задоволенням інтересів всіх 
учасників [1, c. 101].

Синоніми
Співпраця Спільна з ким-небудь діяльність, 

праця

Взаємодія 

Процеси впливу різних об’єктів 
один на одного, їх взаємна обу-
мовленість, зміна стану, взаєм-
ний перехід, виникнення одного 
об’єкту через інший 
Динамічний зв’язок, що змінює 
один або всі пов’язані елементи

Участь в спільній роботі, за наявнос-
ті спільних цілей [1, c. 101].

Акцент на зміну стану, ви-
никнення нових об’єктів 
наближає поняття «взаємо-
дія» до питань управління 
якістю; взаємний зворотній 
перехід кількості в якість

Партнерство

Вид взаємин між різними 
суб’єктами, який полягає у фор-
муванні єдиної позиції з певних 
питань та організації спільних 
дій [1, с. 102]

Юридична форма організації спіль-
ної економічної діяльності декількох 
фізичних або юридичних осіб, як 
рівноправних суб’єктів, які усвідом-
люють значення своїх дій для парт-
нера, орієнтуються на виправдання 
сподівань партнера при досягненні 
спільної мети [1, с. 101, 102]. 

Принцип взаємної відпові-
дальності, наявність певних 
вимог, стандартів до ді-
яльності, які повинні бути 
дотримані
Тривалі відносини на 
перспективу (з’являється 
термін стратегічне партнер-
ство)

Інтеграція 
Процес і стан одночасно; зміна 
відносин складових елементів, 
учасників

Процес, що спричиняє якісні зміни, 
які виражаються у зміні структури 
об’єкта інтеграції [3, c. 128]

Акцент на статику, динамі-
ку, якість, синергію
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На нашу думку, збалансований стратегічний по-
тенціал партнерської взаємодії підприємств, як еко-
номічне явище, слід розуміти як корисну властивість 
бізнес-партнерів, їх здатність ефективно використо-
вувати збалансовані внутрішні та зовнішні ресурси, 
нові зовнішні можливості, які стають доступними 
завдяки цілеспрямованій взаємодії сторін, що пере-
водить функціонування бізнес-партнерів на якісно 
новий рівень, відповідно до встановлених стратегіч-
них цілей, забезпечує конкурентні переваги та ста-
більний довготривалий розвиток на національному, 
галузевому та територіальному рівнях.

Принциповими положеннями, які обумовлюють 
стратегічний потенціал партнерської взаємодії під-
приємства, є: 

• створення якісно нових сприятливих внутріш-
ніх та зовнішніх можливостей (корисних властивос-
тей бізнес-середовища), що підвищують здатність 
бізнес-партнерів у досягненні цілей.

• системність, яка свідчить про необхідність 
урахування взаємозалежності та взаємовпливу еле-
ментів господарської системи (рівноправних бізнес-
партнерів, які об’єднали зусилля) в динаміці для до-
сягнення стратегічної мети [2, с. 106]; 

Зовнішні чинники впливу:
Економічні, соціальні, 
політико-правові, екологічні, 
інноваційні

Внутрішні чинники впливу:
Фінансове забезпечення, техніко-
технологічне оновлення, кадрова 
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Рис. 1. Складові механізму формування та використання збалансованого стратегічного 
потенціалу партнерської взаємодії сервісних підприємств

Складено автором

Примітка: СП – стратегічний потенціал окремого підприємства
ЗСППВ – збалансований стратегічний потенціал партнерської взаємодії 
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• збалансованість складових потенціалу, що за-

безпечує ефективність використання всіх наявних 
ресурсів (збалансованість дій партнерів при створен-
ні ланцюга цінностей). Збалансованість як філософ-
ська категорія означає стан об’єкта при якому його 
складові врівноважені або близькі один до одного.

Формування стратегічного потенціалу партнерської 
взаємодії підприємств побутового обслуговування пе-
редбачає дотримання ряду принципів, таких як ціле-
спрямованість, організованість, відповідальність, дина-
мічна рівновага, адаптивність, гнучкість, управління 
якістю, оптимальність, ефективність, синергізм.

Стратегічний потенціал партнерської взаємодії 
підприємств виконує такі функції в аспекті поді-
лу та кооперації праці ,як виробничо-технологічні, 
маркетингові, інформаційно-інноваційні, логістичні, 
управлінські, соціальні.

Специфічною функцією є забезпечення якості 
процесів та систем на всіх рівнях. В цьому контексті 
З.Є. Шершньова зазначає, що «високий рівень роз-
витку партнерських відносин є результатом поділу 
та спеціалізації праці, завдяки чому підвищується 
якість процесів виробництва, якість продукції та по-
слуг» [5, c. 93]. 

Методами формування стратегічного потенціалу 
партнерської взаємодії підприємств є: організаційно-
правові методи; економічні; соціальні.

Важелями, (приводами функціонування механіз-
му [6, с. 203], імпульсами) формування єдиного стра-
тегічного потенціалу бізнес-партнерів, що приводять 
господарюючі суб’єкти до високого ступеню актив-
ності є зв’язки кожного бізнес-партнера з іншими 
господарюючими суб’єктами; система державного 
регулювання; система ринкових регуляторів (ціни; 
попит і пропозиція), які діють як на макроекономіч-
ному, так і на мікроекономічному рівнях;

Партнерська взаємодія формується за рівнями: 
національний, галузевий, територіальний. Відповід-
но до чого виділяють моделі партнерської взаємодії: 
галузево-функціональну та територіальну. Формами 
партнерської взаємодії, відповідно до зазначених мо-
делей можуть бути: мережеві структури, секторальні 
об’єднання, кластери, інтегровані структури бізнесу 
[7; 8, c. 134].

Інструментами договірних відносин у партнерстві 
є угоди, взаємоузгоджені стандарти, збалансована 
політика, стратегії партнерства.

Результатом формування та використання ЗСППВ 
є створення доданої вартості кожного з бізнес-прарт-

нерів сервісного підприємства та безпосередньо сер-
вісного підприємства таким чином, «…щоб ціле пе-
ревищувало просту суму його частин» [9, c. 176]. 
Йдеться про створення корпоративного синергізму 
за напрямками: фінансова складова, клієнти, вну-
трішні бізнес-процеси, технології навчання та росту  
[9, с. 177]

Висновки з проведеного дослідження. Процеси 
спільного розвитку підприємств-партнерів як від-
критих динамічних систем з метою здобуття конку-
рентних переваг, потребують налагодження співпра-
ці, встановлення партнерських відносин, що створює 
синергетичний ефект від узгодженого використання 
потенціалів кожного з них та нових можливостей.

Потребують подальшого уточнення складові меха-
нізму формування та використання ЗСППВ, залеж-
но від галузевої приналежності учасників взаємодії; 
особливості механізму формування та використання 
ЗСППВ на макроекономічному та мікроекономічно-
му рівнях; обґрунтування моделей, форм та інстру-
ментів взаємодії; розробка методики оцінки рівня 
ЗСППВ та ефекту від його використання.
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