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Tóm tắt:
ý thuyết về tổ chức ngành có quá trình phát triển gần hai thế kỷ cả lý thuyết
lẫn ứng dụng. Mô hình cấu trúc (S) - vận hành (C) - kết quả thị trường (P) là
cách tiếp cận được sử dụng phổ biến trong lý thuyết này. Từ nghiên cứu ban
đầu của Mason (1939) và Bain (1951), các nhánh nghiên cứu mới gồm Tân cổ điển, lý
thuyết trò chơi, tổ chức ngành thực nghiệm được hình thành. Dù có nhiều tranh luận, các
nhà nghiên cứu thế hệ sau vẫn tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các yếu tố vào từng nhân tố
trong mô hình; làm rõ hơn các mối quan hệ. Trong trường phái cổ điển và tân cổ điển,
nhiều nghiên cứu đang hướng việc tích hợp lý thuyết tổ chức ngành – SCP và lý thuyết
dựa vào nguồn lực (RBV) để lắp đầy hạn chế của hai mô hình trong nghiên cứu thực
nghiệm. Hướng nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực quản trị chiến lược, cần tích hợp
nguồn lực bên trong và bên ngoài doanh nghiệp vào phân tích trong mô hình SCP để
phát triển ngành.
Từ khóa: Tổ chức ngành, SCP, cấu trúc thị trường, vận hành thị trường, kết quả
thị trường.
Abstract:
Industrial organization (IO) theory has been developed for nearly two centuries. In
neoclassical field, lots of research has been gearing up the integration of IO theory and
resource-based theory to fill the limitations of these two models. In future studies, a
number of corporate resources such as corporate innovation, mergers and acquisitions,
management capabilities, supply chains, logistics, and corporate social responsibility
can be viewed as “conduct” in the SCP model.
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