
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
Ік

а 
п

Ід
п

рИ
єм

ст
ва

217БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2012
www.business-inform.net

УДК 005:625

оцІнка рІвня адапТивної гнучкоСТІ у форМуваннІ адапТивного управлІння 
ІнновацІйно-ІнвеСТицІйниМ роЗвиТкоМ пІдприєМСТва

дЕм’ЯНЕНКО т. І.

УДК 005:625

Дем’яненко Т. І. Оцінка рівня адаптивної гнучкості у формуванні адаптивного управління інноваційно-
інвестиційним розвитком підприємства

У статті розглянуто динамічне ринкове середовище, яке впливає на необхідність пошуку можливостей створення та підтримки конкурентних 
переваг підприємств. Реалізація цих можливостей сприяє успішному протистоянню їх у конкурентній боротьбі, що постійно підсилюється, шля-
хом формування системи адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства, у рамках якого необхідною є розробка 
системи показників для оцінки рівня адаптивної гнучкості.
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В статье рассмотрена динамическая рыночная среда, которая влияет 
на необходимость поиска возможностей создания и поддержки конку-
рентных преимуществ предприятий. Реализация этих возможностей 
способствует успешному противостоянию их в постоянно усиливаю-
щейся конкурентной борьбе  путем формирования системы адаптив-
ного управления инновационно-инвестиционным развитием предпри-
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The article considered dynamic market environment which influences on the 
necessity of search of possibilities of creation and support of competitive edg-
es of enterprises. Realization of these possibilities contributes in successful 
opposition them in competitive activity which increases constantly, by form-
ing of the system of adaptive control innovative-investment development of 
enterprise within the framework of which a necessity is development of the 
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В умовах великої конкуренції та глобалізації світової 
економіки сучасне підприємство повинно задоволь
няти умові гнучкості і, як наслідок, швидко перебу

довувати свою власну структуру. Усе це вимагає від під
приємства прийняття швидких і економічних рішень, які 
не можуть бути прийняті без забезпечення інформацією.

Часи змінюються, і з ними змінюється тактика 
діяльності підприємств, тому необхідно налаштовува
тися на зміни та оперативно реагувати на них. Особли
вістю сучасного стану науки є адаптація до світового 
теоретичного та методологічного досвіду досліджень і 
створення бази для вирішення проблем розвитку під
приємств у сучасних умовах. Підприємствам необхідна 
здатність швидко і ефективно реагувати на зміни, а отже, 
вони повинні бути адаптивними.

Підприємство має реагувати на зміни зовнішньо
го середовища, своєї структури, своєї поведінки таким 
чином, щоб основні, життєво важливі параметри збері
галися в допустимих межах за допомогою адаптивного 
управління інноваційноінвестиційним розвитком.

Дослідженню питання адаптивної гнучкості інно
ва ційноінвестиційного розвитку присвячено ряд робіт 

вітчизняних і закордонних вченихекономістів, таких як: 
K. Андерсен [7], А. Сетхі [9], С. Сетхі [9], І. Ансофф [1],  
І. Лифиц [2], А. Покровський [3], П. Сенге [4], В. Дж. Сти
венсон [5], Р. Фатхутдинов [6] та інші.

Метою статті є розробка системи показників для 
оцінки рівня адаптивної гнучкості у формуванні адап
тивного управління інноваційноінвестиційного розвит
ком підприємства.

Деякі підприємства починають свою діяльність в 
одній галузі, а потім перепрямовують її в іншу, з наймен
шими втратами, та отримують максимальні прибутки 
за рахунок адаптивної гнучкості інноваційноінве сти
ційного розвитку. Це, природно, пов'язано з кон'юн к
турою ринку, з конкурентами, з керівництвом, з ноухау, 
але, які б не були причини, підприємство має адекватно 
реагувати на різні зміни. Отже, адекватна реакція – це 
можливість швидко адаптуватися до змін. Здатність під
приємства швидко адаптуватися до ситуації змушує за
мислитись про адаптивну діяльність підприємства.

Визначальним чинником формування конкурен
тоспроможності підприємства є адаптивна гнучкість 
підприємства на основі застосування відповідних стра
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тегій для адаптації підприємства до змін і досягнення на 
основі цього конкурентних цілей. 

Вітчизняні автори лише останнім часом почали 
розглядати адаптивність діяльності з позиції забезпе
чення гнучкості виробничого потенціалу, істотно ви
діляючи технічні та технологічні аспекти гнучкості, за
лишаючи недостатньо освітлену проблему економічної 
адаптивності діяльності підприємства.

Зарубіжні фахівці розглядають економічну адап
тивність як готовність до стійкості і гнучкість до змін у 
власному стилі та підході до роботи з метою досягнення 
конкретно поставлених завдань, а так само ефективно 
взаємодіяти на різних рівнях економіки.

У літературі існує безліч різних підходів до подан
ня про адаптацію підприємства. Щоб прояснити деякі 
важливі поняття, ми розрізняємо гнучкість як можли
вість зміни, адаптивність – швидкість до змін і ефек
тивність – як досягнення позитивного результату. Слід 
зазначити конкурентоспроможність, оскільки сучасне 
підприємство, яке не прагне задовольнити потреби спо
живача, не може бути ефективним, стійким, а так само 
гнучким. Хоча ці поняття «гнучкість», «адаптивність», 
«стійкість», «конкурентоспроможність» і «ефектив
ність» взаємопов'язані, їх варто розглядати окремо, 
оскільки кожне відіграє важливу роль у прийнятті ефек
тивних управлінських рішень.

Згідно з такими зарубіжними фахівцями, як П. Сенге, 
гнучкість – це ефективна адаптація, тобто здатність ор
ганізації швидко змінювати внутрішні правила і струк
туру, види діяльності в гранично стислі терміни [4].  
В. Стівенсон писав, що гнучкість – це здатність швидко 
адаптуватися до змін в обсязі попиту, в асортименті і в 
дизайні виробів, гнучкість є одним з головних чинників 
конкурентоспроможності підприємства [5]. Згідно з Ок
сфордським словником «Бізнесу та менеджменту» гнуч
кість (операційна гнучкість) – це здатність операційної 
системи адаптуватися, реагувати на зміни у зовнішньо
му середовищі [6]. Гнучкість має два виміри: швидкість 
реалізації та величина певного зміни в організації. Гнуч
кість виявляється у пропозиції нової продукції, широ
кому асортименті виробництва. Не варто забувати, що 
сучасним підприємством є підприємство, що здійснює 
свою діяльність в симбіозі трьох складових, а саме: 
в операційній, інвестиційній та фінансовій системах. 
Властивість гнучкості дозволяє підприємству швидко 
переналаштовувати свою організаційну структуру.

За останнє десятиліття адаптивність стала завойо
вувати все більше уваги у виробничій діяльності 
підприємств. У теорії менеджменту не існує єди

ного визначення економічної адаптивності. Так, напри
клад А. В. Покровський писав про адаптивність як про 
тенденцію функціонування цілеспрямованої системи, 
що визначаються відповідністю між її цілями і досягає 
в процесі діяльності результатами. Це виражається в 
узгодженні цілей і результатів [3]. А. Сетхі та С. Сетхі 
говорили, що адаптивність – здатність до зміни форми. 
Здатність до зміни в межах держави (адаптації) і можли
вість переходу від одного стану до іншого (гнучкість) [6]. 
K. Андерсен визначив адаптованість як здатність систе

ми (наприклад, комп'ютер), адаптуватися ефективно і 
при швидко мінливих обставин. Адаптивна система – 
це система, яка здатна міняти свою поведінку відповід
но до змін у навколишньому середовищі [4]. 

Адаптованість є характерною рисою системи під
приємства або процесу, її слід розглядати як комплекс
ний показник або інтегральну характеристику ефектив
ної діяльності підприємства (рис. 1).

Більшість українських фахівців, так і зарубіжних 
авторів кажучи про гнучкість, адаптивності та ефек
тивності називають їх синонімами. У сучасних умовах 
виникла необхідність у відокремленому розгляді цих 
понять, оскільки адаптивне підприємство відрізняєть
ся від стійкого тим, що має постійно функціонувати у 
динамічному оточенні, знижувати або підвищувати 
показники, а стійкий  в першу чергу, це постійне під
приємство. Ефективна діяльність підприємства поля
гає в досягненні прибутку, а адаптивна діяльність  це 
пристосування з метою отримання прибутку в умовах 
динаміки. Доцільно надалі говорити про новий дослі
дженні в економіці  гнучкої адаптації. Підприємство з 
гнучкою адаптацією має з максимальною швидкістю, а 
значить з миттєвою реакцією, пристосуватися до змін 
у навколишньому середовищі з найменшою зміною по
точних параметрів діяльності.

 

Рис. 1. Складові адаптивності підприємства

До умов високої конкурентної боротьби підприєм
ство може адаптуватися лише при розгляді інноваційно
інвестиційного розвитку як необхідної передумови ста
більного тривалого розвитку та підвищення конкурен
тоспроможності. 

Аналіз сучасних методик управлінського аналізу 
є підставою для формування автором системи показ
ників. Саме у цій комбінації класичні показники різно
манітних видів аналізу дозволяють оцінити рівень адап
тивної гнучкості підприємств, що є об’єктивною осно
вою розробки та реалізації управлінських інновацій в 
сучасних економічних умовах (табл. 1). 

Система показників включає чотири групи, до 
яких відносять (рис. 2): 

 показники використання виробничих ресурсів. 
Необхідно мати інформацію про реальну ситу
ацію за рівнем наявності, якості та використан
ням виробничих запасів, матеріальних і трудо
вих ресурсів;

 показники продажу продукції. На підставі отри
маних даних з оцінки використання виробни
чих ресурсів повинно бути обґрунтовано мож
ливість підвищення рівня обсягу виробництва 
та реалізації продукції, зниження (або підви
щення) рівня собівартості, підвищення якості 
продукції; 

 
АДАПТИВНІСТЬ

Конкуренція Ефективність Гнучкість Стійкість
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Таблиця 1

Показники оцінки рівня адаптивної гнучкості інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства

Показники

1. Показники викори-
стання виробничих 
ресурсів

1.1. Показники ефективності виробничих 
засобів

Середня вартість основних виробничих фондів; фондо-
віддача; фондоємність; рентабельність основних фондів; 
амортизація; амортизаційна віддача

1.2. Показники ефективності використання 
матеріальних ресурсів

Матеріальні витрати; матеріаловіддача; матеріалоєм-
ність; коефіцієнт обіговості; коефіцієнт закріплення

1.3. Показники ефективності використання 
праці

Чисельність виробничого персоналу; продуктивність 
праці; оплата праці; 

2. Показники  
продажу

2.1. Показники оцінки продажу продукції Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2.2. Показник собівартості продукції Собівартість реалізованої продукції

2.3. Показники оцінки величини та струк-
тури авансованого капіталу (активів) Активи

3. Показники ефек-
тивності господар-
ської діяльності

3.1. Показники прибутку та рентабель-
ності підприємства

Прибуток від реалізації; валовий прибуток; чистий при-
буток; рентабельність основної діяльності; рентабель-
ність продажу; рентабельність необоротного капіталу; 
рентабельність оборотного капіталу; рентабельність 
авансованого капіталу (активів); рентабельність власно-
го (акціонерного) капіталу

4. Показники фінан-
сового стану

4.1. Показники ліквідності Загальний коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт швидкої лік-
відності; коефіцієнт абсолютної ліквідності

4.2. Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу); 
коефіцієнт фінансової залежності; коефіцієнт маневре-
ності власного капіталу; коефіцієнт фінансової стабіль-
ності; коефіцієнт фінансового левериджу

4.3. Показники ділової активності

Коефіцієнт оборотності оборотних активів; тривалість 
обороту оборотних активів; коефіцієнт завантаженості 
активів в обороті; коефіцієнт оборотності активів; трива-
лість обороту активів; коефіцієнт завантаженості активів; 
коефіцієнт оборотності власного капіталу; тривалість 
обороту та коефіцієнт завантаження власного капіталу

 Система показників адаптивної гнучкості
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства

показники використання
виробничих ресурсів

показники продажу
продукції

показники ефективності
господарської діяльності

показники фінансового 
стану підприємства

Рис. 2. Система показників оцінки адаптивної гнучкості 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства

 показники ефективності господарської діяль-
ності. Класичні показники прибутку та рента
бельності повинні надати відповідь про існуючий 
стан ефективності діяльності господарюючого 
суб’єкта, який пов’язано безпосередньо з показ
никами оцінки попередніх двох груп; 

 за допомогою показників фінансового стану 
під приємства необхідно надати відповідь на 
питання фінансової складової діяльності підпри
ємства, а саме: наявність фінансових ресурсів 
підприємства, можливість отримання додатко

вих залучених коштів та їх повернення, самостій
ність фінансування інноваційних заходів та інші. 

 
ВИСНОВКИ
Стан економічного розвитку України та 

промислових підприємств показав необхід
ність змін саме в системі управлінні та орієнта
цію на інноваційноінвестиційний розвиток. На 
сьогодні основною метою функціонування про
мислових підприємств є здатність їх пристосу
вання до зміни зовнішніх і внутрішніх факто
рів впливу і швидка реакція до впровадження 
гнучких методів, насамперед, в управлінні, 
щодо більш тривалого розвитку підприємств, 
тобто бути адаптивно гнучкими. Тому саме це є 

основною метою адаптивного управління інноваційно
інвестиційним розвитком на рівні загальних стратегіч
них та тактичних цілей.

Комплексний системний підхід до використання 
представлених показників надасть можливості оцінити 
гнучкість підприємства і потенційний та можливий рі
вень його адаптації до зміни зовнішніх і внутрішніх фак
торів впливу, а надалі й можливість формування систе
ми адаптивного управління інноваційноінвестиційним 
розвитком підприємства.                    
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Сучасні ринкові умови зтикаються в економіці 
підприємства з посиленням конкуренції, підви
щеною нестабільністю та з невизначеністю зо

внішнього середовища. Враховуючи зазначене, перед 
суб’єктами господарювання постають проблеми забез
печення життєздатності та пошуку джерел підтриман
ня економічної стійкості підприємства. Машинобудівні 
підприємства не мають розвинутої системи збуту, у на

слідок чого вони втрачають у конкурентоспроможності, 
у порівнянні з зарубіжними виробниками.

Розвиток підприємства пов'язаний з наявністю 
не тільки ринкового, фінансового та інших потенціалів, 
але і конкурентного. Слід зазначити, що питання мето
дології формування й оцінки конкурентного потенціалу 
розглядалися у працях вітчизняних науковців, таких, як  
А. Г. Андрєєва, Е. А. Горбашко, М. Г. Долинская, И. В. Кон   




