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Гросул В. А., Сукачова-труніна С. М. Методичний підхід до оцінки ефективності стратегії адаптації підприємства
Метою статті є обґрунтування методичного підходу до оцінки ефективності стратегії адаптації, яка базується на оцінці змін позиції підпри-
ємства в зовнішньому середовищі, внутрішнього потенціалу та показників ефективності господарсько-фінансової діяльності. Оцінку ефектив-
ності стратегії адаптації за змінами позиції підприємства в зовнішньому середовищі та за змінами внутрішнього потенціалу підприємства 
пропонується здійснювати методом бальної експертної оцінки; оцінку ефективності стратегії адаптації за результативністю господарсько-
фінансової діяльності – на основі порівняльного показника інтегральної оцінки. Заключним етапом оцінки ефективності стратегії адаптації є 
її узагальнення на підставі побудови матриці ефективності, що дозволяє зробити загальний висновок щодо ефективності обраної стратегії 
адаптації та визначити можливості й умови її впровадження. Запропонований методичний підхід дозволяє проводити комплексну оцінку ефек-
тивності стратегії адаптації, на підставі чого приймати обґрунтовані рішення щодо можливості та необхідності застосування певної стра-
тегії на підприємстві, визначати наслідки її впровадження та проводити своєчасне коригування заходів з її реалізації.
Ключові слова: стратегія адаптації, оцінка ефективності, зовнішнє середовище підприємства, потенціал підприємства.
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 12. 
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Гросул В. А., Сукачева-Трунина С. Н. Методический подход к оценке 

эффективности стратегии адаптации предприятия
Целью статьи является обоснование методического подхода к оценке 
эффективности стратегии адаптации, которая базируется на оцен-
ке изменений позиции предприятия во внешней среде, внутреннего по-
тенциала и показателей эффективности хозяйственно-финансовой 
деятельности. Оценку эффективности стратегии адаптации по 
изменениям позиции предприятия во внешней среде и по изменениям 
внутреннего потенциала предприятия предлагается осуществлять 
методом балльной экспертной оценки; оценку эффективности стра-
тегии адаптации по результативности хозяйственно-финансовой 
деятельности – на основе сравнительного показателя интегральной 
оценки. Заключительным этапом оценки эффективности стратегии 
адаптации является ее обобщение на основе построения матрицы 
эффективности, что позволяет сделать общий вывод об эффектив-
ности выбранной стратегии адаптации и определить возможности 
и условия ее внедрения. Предложенный методический подход позво-
ляет проводить комплексную оценку эффективности стратегии 
адаптации, на основании чего принимать обоснованные решения о 
возможности и необходимости применения определенной стратегии 
на предприятии, определять последствия ее внедрения и проводить 
своевременную корректировку мероприятий по ее реализации.
Ключевые слова: стратегия адаптации, оценка эффективности, 
внешняя среда предприятия, потенциал предприятия.
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Grosul V. A., Sukacheva-Trunina S. M. A Methodical Approach  

to Evaluating the Efficiency of Strategy for Adaptation of Enterprise
The article is aimed at substantiation of the methodological approach to 
evaluating the efficiency of adaptation strategy, which is based on an assess-
ment of changes of the enterprise's position in the external environment, in-
ternal potential, and performance indicators of economic-financial activity. It 
is proposed to assess the efficiency of strategies for adaptation by change of 
the enterprise's position in the external environment, as well as by changes in 
the internal potential of enterprise, with assistance of the expert point value 
method; to assess the efficiency of strategies for adaptation by the impact of 
economic-financial activity on the basis of the comparative indicator of inte-
grated value. The final stage of the evaluation of efficiency of an adaptation 
strategy will be its generalization based on building a matrix of efficiency that 
allows to draw the overall conclusion on the efficiency of the chosen adapta-
tion strategy and to identify opportunities and conditions for its implemen-
tation. The proposed methodical approach provides a comprehensive assess-
ment of efficiency of adaptation strategies, on the basis of which the informed 
decisions about the possibility of and the need for a strategy at the enterprise 
can be made, implications of its implementation can be determined, and a 
timely adjustment of activities for its implementation can be carried out.
Keywords: adaptation strategy, efficiency evaluation, external environment 
of enterprise, potential of enterprise.
Fig.: 2. Tabl.: 1. Formulae: 2. Bibl.: 12. 

Grosul Victoria A. – D. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department 
of Economics and Management, Kharkiv State University of Food Technology 
and Trade (333 Klochkіvska Str., Kharkіv, 61051, Ukraine)
E-mail: viktoriagrosul@gmail.com
Sukacheva-Trunina Snizhana M. – PhD (Economics), Associate Professor, As-
sociate Professor of the Department of Economics and Management, Kharkiv 
State University of Food Technology and Trade (333 Klochkіvska Str., Kharkіv, 
61051, Ukraine)
E-mail: stsn7@ukr.net

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

361БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2016
www.business-inform.net

Трансформаційні процеси в економіці України, які 
супроводжуються певним рівнем нестабільності 
та мінливості зовнішнього середовища, вимага-

ють від суб’єктів господарювання відповідного своє-
часного реагування та адаптації до будь-яких змін, що 
забезпечить їх подальше існування та розвиток. Склад-
ність та відносна тривалість наслідків змін, що відбу-
ваються в зовнішньому середовищі, вимагають від під-
приємств розробки стратегії адаптації, яка забезпечить 
досягнення певної конкретної мети їх функціонування. 
Проте прийняття рішення щодо реалізації тієї чи іншої 
стратегії неможливе без оцінки її ефективності. Особ-
ливо це має значення при виборі однієї з багатьох аль-
тернативних стратегій, які можуть бути застосовані на 
підприємстві. Саме оцінка ефективності стратегії адап-
тації дозволить підприємству визначитися з перспекти-
вами реалізації обраної стратегії, проводити відповідні 
коригування заходів з її реалізації та оцінювати наслід-
ки її застосування. Постає питання розробки методич-
ного інструментарію, за допомогою якого підприємства 
отримають можливість якісно оцінити ефективність 
стратегії адаптації.  

Останнім часом питання адаптаційного управлін-
ня підприємствами привертає значну увагу вітчизня-
них науковців-економістів. Безпосередньо проблемам 
розробки та реалізації стратегії адаптації підприємства 
присвячені праці Наливайка А. П., Решетняк Т. І., Євдо-
кимова Н. М. [1], Міценко Н. Г. [2], Лепейко Т. І., Криво-
бок К. В. [3], Гребешкова О. М. [4], Рачкован О. Д. [5] 
та інших. Проте питання оцінки ефективності стратегії 
адаптації залишається недостатньо вивченим і потребує 
подальшого дослідження.

Метою статті є обґрунтування методичного підхо-
ду до оцінки ефективності стратегії адаптації, яка базу-
ється на оцінці змін позиції підприємства в зовнішньо-
му середовищі, внутрішнього потенціалу та показників 
ефективності господарсько-фінансової діяльності.

У цілому ефективність є доволі складною та бага-
тогранною економічною категорією, яка характеризує 
успішність функціонування певної системи. Оцінка 
ефективності дозволяє визначати оптимальні варіан-
ти розвитку підприємства та приймати обґрунтовані 
управлінські рішення.

Економічна теорія та практика виробила основний 
спосіб виміру ефективності – шляхом співвідношення ре-
зультативності роботи підприємства до величини аван-
сованих ресурсів або до величини їх споживання (витрат) 
у процесі здійснення діяльності [6–8; 9 с. 115]. Проте для 
оцінки ефективності стратегії неможливо обмежуватися 
лише методичними підходами, що базуються на вико-
ристанні вказаних типів показників. Так, ряд науковців, 
які займаються проблемами стратегічного управління 
підприємствами, пропонують здійснювати оцінку ефек-
тивності стратегії шляхом визначення здатності підпри-
ємства досягати поставленої мети [10, с. 53–57; 11; 12].

Відповідно до вищевикладеного під ефективніс-
тю стратегії адаптації слід розуміти рівень досяг-
нення підприємством стратегічної мети узгодженості 
із зовнішнім середовищем. Своєю чергою, оцінка ефек-
тивності стратегії адаптації повинна базуватися на ви-

значенні співвідношення результатів з витратами та 
ре сурсами, які будуть змінюватися протягом процесу 
реалізації стратегії.

Реалізація ефективної стратегії адаптації перш за 
все повинна вплинути на зміцнення та покращення по-
зиції підприємства у зовнішньому середовищі, зро стання 
внутрішнього потенціалу та підвищення ефективності 
господарсько-фінансової діяльності. Виходячи з цього 
проведення оцінки ефективності стратегії адаптації про-
понується виконувати за такими етапами (рис. 1).

І етап. Оцінка ефективності стратегії адап
та ції за змінами позиції підприємства у зовнішньо
му середовищі. Оскільки основною метою застосуван-
ня стратегії адаптації є пристосування підприємства до 
умов зовнішнього середовища, даний етап оцінки є го-
ловним критерієм для визначення її ефективності.

Проведення оцінки ефективності стратегіє адап-
тації за змінами позиції підприємства у зовніш-
ньому середовищі пропонується здійснювати 

з використанням методу бальної експертної оцінки.  
У процесі даної оцінки необхідно визначити: ступень 
протистояння зовнішнім загрозам; ступень викори-
стання зовнішніх можливостей; зниження відриву між 
фактичною та бажаною стратегічнимипозиціями; відпо-
відність стратегічних заходів бажаній стратегічній пози-
ції; отримання конкурентних переваг; розширення част-
ки ринку; зростання іміджу підприємства; досягнення 
стратегічних цілей адаптації в зовнішньому середовищі.

Для здійснення оцінки ефективності стратегії 
адаптації на даному етапі доцільно використовувати де-
сятибальну оцінну шкалу. Коефіцієнти вагомості показ-
ників визначаються виходячи з типу стратегії адаптації 
та цілей її застосування. Отримані результати інтерпре-
туються таким чином:
 стратегія, яка отримує до 1 загального оцінного 

бала, практично не здійснює вплив на адапта-
цію підприємства до умов зовнішнього середо-
вища, тобто вважається неефективною та не 
може пропонуватися до реалізації;

 оцінка стратегії в 2–4 бали показує її низьку 
ефективність, така стратегія дозволяє здій-
снити незначні адаптаційні зрушення, проте не 
може реалізувати більшість цілей та завдань з 
адаптації підприємства. Дана стратегія потре-
бує переробки, після чого проводиться повтор-
не оцінювання;

 оцінка в 5–7 балів означає, що стратегія відпо-
відає основним цілям та завданням адаптації 
підприємства, проте має певні недоліки. Така 
стратегія має середній рівень ефективності та 
може бути впроваджена, якщо підприємство не 
має можливостей для досягнення більш висо-
ких показників;

 стратегія, яка отримала 8–10 балів, дозволяє 
підприємству повною мірою адаптуватися до 
умов зовнішнього середовища. Стратегія роз-
глядається як високоефективна та передбачає 
швидкий розвиток підприємства. Безумовно, 
така стратегія повинна бути впроваджена під-
приємством.
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Рис. 1. Етапи оцінки ефективності стратегії адаптації

Позитивна оцінка ефективності стратегії адапта-
ції на даному етапі є підґрунтям для продовження про-
цесу оцінки за запропонованим методичним підходом,  
в іншому випадку обрана стратегія потребує перегляду 
та коригування заходів щодо її реалізації.

ІІ етап. Оцінка ефективності стратегії адап
тації за змінами внутрішнього потенціалу підприєм

ства. Ефективна стратегія адаптації, безумовно, повинна 
здійснювати позитивний вплив на зростання внутрішньо-
го потенціалу підприємства. Тому наступним етапом про-
ведення оцінки ефективності стратегії адаптації є орієнта-
ція на зміни внутрішнього потенціалу підприємства.

Даний етап також передбачає проведення бальної 
експертної оцінки для зіставності результатів з поперед-
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нім етапом. Як оцінні показники пропонується викори-
стовувати позитивні зміни основних видів потенціалу 
підприємства: технічного, технологічного, інноваційно-
го, кадрового, управлінського, фінансового, організацій-
ного, просторового, інформаційного та маркетингового. 
Коефіцієнти вагомості розраховуються за важливістю 
кожного виду внутрішнього потенціалу відносно оцінки 
ефективності стратегії адаптації з урахуванням типу та 
особливостей підприємства.

Результати оцінки ефективності стратегії адаптації 
на даному етапі за десятибальною шкалою інтер-
претуються таким чином:
 оцінка до 1 бала свідчить, що стратегія адаптації 

практично не впливає на внутрішній потенціал 
підприємства та визначається неефективною;

 стратегія, яка отримала від 2 до 4 балів, частково 
дозволяє підвищити внутрішній потенціал під-
приємства та розцінюється як малоефективна. 
Така стратегія буде здійснювати певний вплив 
на позитивні зміни внутрішнього потенціалу, 
проте повною мірою не реалізує основні цілі та 
завдання адаптації підприємства, що вимагає 
перегляду стратегії та заходів її реалізації;

 оцінка в 5–7 балів дозволяє зробити  висновок 
про середню ефективність стратегії адаптації 
з позиції оцінки змін внутрішнього потенціалу 
підприємства. Така стратегія може бути реко-
мендована до впровадження за умов повної від-
повідності основним цілям та завданням адап-
тації виходячи з можливостей підприємства;

 високоефективною є стратегія, яка за оцінкою 
отримує 8–10 балів. Така стратегія дозволяє 
пов ною мірою підвищити внутрішній потенціал 
підприємства. Виходячи з того, що оцінка ефек-
тивності стратегії на даному етапі виконується 
тільки за умов позитивного результату оцінки її 
ефективності за змінами позиції підприємства 
у зовнішньому середовищі, можна стверджува-
ти, що дана стратегія адаптації дозволяє пов-
ною мірою реалізувати її мету.

ІІІ етап. Оцінка ефективності стратегії 
адап тації за результативністю господарськофі
нан сової діяльності підприємства. Впровадження 
стратегії адаптації в діяльність підприємства, безумов-
но, повинно відбитися на ефективності господарсько-
фінансовій діяльності підприємства. Тому необхідно 
здійснювати оцінку і в даному напрямку.

На даному етапі перш за все необхідно сформува-
ти систему показників, які дозволяють оцінити ефек-
тивність конкретної стратегії, що пропонується до ре-
алізації. Така система показників повинна відповідати 
основним принципам їх формування: бути об’єктивною, 
системною та науково обґрунтованою; достатньо повно 
кількісно та якісно характеризувати всі зміни в діяль-
ності підприємства у зв’язку з впровадженням розроб-
леної стратегії, проте бути не перевантаженою зайвими 
та взаємозамінними показниками.

Слід зазначити, що реалізація певних стратегій 
адаптації не переслідує максимізацію прибутку в про-

цесі реалізації стратегії. Так, стратегії, орієнтовані на 
розширення обсягів діяльності та ринків збуту або на 
виживання в складних економічних умовах, як правило, 
передбачають зростання поточних витрат і, відповідно, 
зниження рівня прибутку, що в певний проміжок часу 
свідомо може призвести навіть до збитковості госпо-
дарської діяльності. У даному випадку показники, що 
характеризують ефективність стратегії адаптації, мають 
бути в першу чергу зорієнтовані не на оцінку рентабель-
ності, а на оцінку ефективності витрат та використання 
ресурсів відносно обсягів реалізації. Тобто залежно від 
конкретного виду стратегії адаптації, що пропонується 
до реалізації, повинна формуватися відповідна система 
показників з оцінки її ефективності.

Для оцінки ефективності стратегій за критерієм 
прибутковості рекомендується використовувати такі 
показники: коефіцієнт рентабельності чистого доходу, 
коефіцієнт рентабельності поточних витрат і коефіцієнт 
рентабельності капіталу.

У процесі формування системи показників, що ви-
значають ефективність стратегії адаптації, кожен 
із запропонованих показників може бути деталі-

зований залежно від специфіки обраної стратегії. Так, 
коефіцієнт рентабельності чистого доходу може бути 
представлений коефіцієнтами за різними групами та 
видами товарів, за якими передбачається зміна обсягів 
товарообороту; коефіцієнт рентабельності поточних 
витрат може бути деталізований за видами витрат; ко-
ефіцієнт рентабельності капіталу може бути представ-
лений коефіцієнтами рентабельності власного та залу-
ченого капіталу або основного та оборотного капіталу з 
деталізацією за їх видами.

Для оцінки ефективності стратегій адаптації, у про - 
цесі реалізації яких першочерговим завданням є утри-
мання на відповідному рівні або збільшення обсягів ді-
яльності, досягнення високих показників рентабельнос-
ті відходить на другий план. У даному випадку основ ним 
результуючим показником для оцінки ефективності ви-
ступає чистий дохід. Як показники оцінки ефективності 
даного типу стратегій рекомендуються такі: коефіцієнт 
витратовіддачі за чистим доходом і коефіцієнт капіта-
ловіддачі за чистим доходом.

Рекомендовані показники для оцінки ефективно-
сті стратегії адаптації за критерієм дохідності, також 
можуть бути деталізовані. Так, коефіцієнт витратовідда-
чі за чистим доходом може бути замінено коефіцієнта-
ми за групами товарів та видами витрат. Своєю чергою, 
коефіцієнт капіталовіддачі може бути представлений 
коефіцієнтом фондовіддачі та коефіцієнтом оборотно-
сті обігових активів за чистим доходом або коефіцієнта-
ми капіталовіддачі власного та залученого капіталів за 
чистим доходом тощо.

Наступним кроком є розрахунок показників-ета - 
лонів та цільових показників, що характеризують ефек - 
тивність стратегії адаптації. Перелік показників-ета-
лонів  встановлюється  у  відповідності до сформованої 
системи  показників, що характеризують ефективність 
стратегії адаптації. На даному етапі проводиться збір 
необхідної інформації про зовнішнє середовище під-
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приємства, на підставі якого розраховуються відповідні 
показники. Значення показників-еталонів пропонується 
приймати на рівні підприємств-лідерів. Проте у підпри-
ємства, що впроваджує стратегію адаптації, не завжди 
достатньо ресурсів та можливостей для досягнення 
показників-еталонів. У даному випадку підприємству 
необхідно встановлювати потенційно можливі по-
казники ефективності стратегії адаптації в розрізі вже 
сформованої системи показників. Для здійснення цього 
процесу нами пропонується встановлювати цільові по-
казники в межах максимального та мінімального рівнів, 
де мінімальним рівнем виступає середній показник за 
нормально функціонуючими підприємствами галузі, 
максимальним рівнем – показник підприємства-лідера.

Таким чином, при виборі цільових показників по-
винна виконуватися така вимога:

  min ,П ЦП ПЕ 
  

(1)
де      Пmin – мінімальне значення показника ефективно-
сті стратегії адаптації;

ЦП – цільове значення показника ефективності 
стратегії адаптації;

ПЕ – еталонне (максимальне) значення показника 
ефективності стратегії адаптації.

Тобто розраховані показники не повинні значно 
відрізнятися від показників-еталонів та бути на рівні,  
не нижчому, ніж середні показники нормально функціо-
нуючих підприємств. За таких умов значення цих показ-
ників приймаються за цільові. В іншому випадку запро-
понована стратегія адаптації повинна бути відхилена.

Виходячи з того, що ефективність стратегії ви-
значається ступенем досягнення встановленої 
мети, а, як правило, стратегія адаптації підпри-

ємства повинна підвищувати ефективність господарчо-
фінансової діяльності підприємства, то висновок про її 
ефективність пропонується здійснювати за порівняль-
ним показником інтегральної оцінки:
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(2)

де      хі – і-й показник ефективності стратегії адаптації 
за критерієм прибутковості;

yі – і-й показник ефективності стратегії адаптації 
за критерієм доходності;

п – кількість показників за критерієм прибутко-
вості, що використовуються для розрахунків.

k – кількість показників за критерієм дохідності, 
що використовуються для розрахунків.

0,4; 0,6 – коефіцієнти вагомості.

Висновок про ефективність стратегії адаптації за 
результативністю господарсько-фінансової діяльнос-
ті підприємства робиться на підставі такої залежності:  
ПІЕСА > 1 – стратегія є ефективною; ПІЕСА ≤ 1 – страте-
гія є неефективною.

IV етап. Узагальнена оцінка ефективності 
стра тегії адаптації. Даний етап передбачає узагаль-
нення результатів оцінки ефективності стратегії адаптації 
за змінами позиції підприємства в зовнішньому середо-
вищі, змінами внутрішнього потенціалу підприємства та 
результативністю господарсько-фінансової діяльності.

Першим кроком є узагальнення результатів оцін-
ки ефективності стратегії адаптації за змінами позиції 
підприємства в зовнішньому середовищі та змінами 
внутрішнього потенціалу. Для цього пропонується по-
єднати отримані результати бальної оцінки (табл. 1).

таблиця 1

Інтерпретація результатів оцінки ефективності стратегії 
адаптації за змінами позиції підприємства у зовнішньому 

середовищі та змінами внутрішнього потенціалу 
підприємства

№ 
з/п Критерії оцінки

Н
ее

ф
ек

ти
вн

а 
ст

ра
те

гія

Н
из

ьк
а 

еф
ек

ти
вн

іс
ть

Се
ре

дн
я 

еф
ек

ти
вн

іс
ть

Ви
со

ка
 

еф
ек

ти
вн

іс
ть

1 Кількість балів за 
критерієм ОЕПЗС

0–1 2–4 5–7 8–10

2 Кількість балів за 
критерієм ОЕВП

0–1 2–4 5–7 8–10

3 Загальна оцінка 0–2 3–8 9–14 15–20

Другим кроком є поєднання бальної оцінки ефек-
тивності стратегії адаптації з оцінкою за результативні-
стю господарсько-фінансової діяльності підприємства. 
Для цього пропонується проводити позиціонування 
стратегії в матриці узагальненої оцінки ефективності 
стратегії адаптації (рис. 2). 

На основі даної матриці робиться загальний ви-
сновок щодо ефективності стратегії адаптації та визна-
чаються можливості й умови її впровадження.

Стратегія адаптації, яка за узагальненою оцінкою 
позиціонується у сегментах А.2 та А.3, оцінюється як 
середньо- або високоефективна відповідно та пропону-
ється до реалізації. Стратегія, яка позиціонується в сег-
менті А.1 або Б.3, розцінюється як малоефективна, про-
те може бути впроваджена за умов цілком спланованого 
зниження окремих показників, що передбачається дея-
кими видами стратегій у певний проміжок часу. Страте-
гія, яка потрапляє в сегменти Б.1 або Б.2, розцінюється 
як неефективна. Така стратегія не рекомендується до 
реалізації та потребує перегляду.

Запропонований підхід до оцінки ефективності 
стратегії адаптації може використовуватися не тільки 
на етапі її розробки, а й в процесі її реалізації. У даному 
випадку оцінка буде здійснюватися на основі порівнян-
ня фактично отриманих показників у процесі реалізації 
стратегії з цільовими показниками. Така оцінка дозво-
лить своєчасно визначити проблеми, що можуть виник-
нути під час реалізації стратегії та провести відповідні 
коригування.

Апробація запропонованого методичного підхо-
ду до оцінки ефективності стратегії адаптації, яку було 
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проведено на 10 підприємствах м. Харкова, підтвердила 
доцільність його використання в практичній діяльності. 
Так, серед досліджуваних підприємств, які використову-
ють відповідну стратегію адаптації, лише 4 – реалізують 
ефективну стратегію, що відбивається на покращенні 
позиції підприємств у зовнішньому середовищі, зро-
станні внутрішнього потенціалу та показників ефектив-
ності господарсько-фінансової діяльності. Серед інших 
досліджуваних підприємств: 2 – реалізують стратегію із 
середньою ефективністю, 3 – з низькою ефективністю 
та 1 – використовує неефективну стратегію. Викори-
стання запропонованого методичного підходу до оцінки 
ефективності стратегії адаптації дозволило даним під-
приємствам своєчасно виявити недоліки в процесі роз-
робки та реалізації обраних стратегій та змінити їх або 
скоригувати відповідні заходи щодо їх реалізації.

ВИСНОВКИ
Запропонований методичний підхід дозволяє про-

водити комплексну оцінку ефективності стратегії адап-
тації, на підставі чого приймати обґрунтовані рішення 
щодо можливості та необхідності застосування певної 
стратегії на підприємстві, визначати наслідки її впрова-
дження та проводити своєчасне коригування заходів з 
її реалізації.

Подальші дослідження з проблеми оцінки ефек-
тивності стратегії адаптації підприємств передбачають 
удосконалення та розширення інструментарію для да-
ної оцінки з урахуванням галузевої належності та спе-
цифіки діяльності певних типів підприємств.                  
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Єлісєєва О. К., Вітка Н. Є. Методичні аспекти оцінювання рівня інформаційної прозорості як складової 

конкурентоспроможності підприємств телекомунікаційної галузі
Метою статті є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо оцінювання рівня інформаційної прозорості 
підприємств телекомунікаційної галузі на засадах концепції соціальної відповідальності бізнесу. Розглянуто особливості мережевої структури 
організації діяльності для підприємств телекомунікаційної галузі з урахуванням принципів конвергенції. Запропоновано вдосконалену методику 
оцінювання рівня інформаційної прозорості діяльності підприємств телекомунікаційної галузі, що, на відмінну від існуючих, враховує систему 
критеріїв аналізу інформаційної прозорості та складається з чотирьох блоків: аспект внутрішніх бізнес-процесів, обліковий і фінансовий аспект, 
аспект споживача та аспект розвитку. Проаналізовано особливості застосування стратегії айкідо при формуванні міжнародних стратегічних 
альянсів на телекомунікаційному ринку.
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информационной прозрачности как составляющей конкурентоспо-
собности предприятий телекоммуникационной отрасли

Целью статьи является разработка теоретических, методологи-
ческих положений и практических рекомендаций по оценке уровня 
информационной прозрачности предприятий телекоммуникацион-
ной отрасли на основе концепции социальной ответственности 
бизнеса. Рассмотрены особенности сетевой структуры организации 
деятельности для предприятий телекоммуникационной отрасли с 
учётом принципов конвергенции. Предложена усовершенствованная 
методика оценки уровня информационной прозрачности деятельно-
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The article is aimed at developing the theoretical, methodological provisions 
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cept of social responsibility of business. Features of network structure for or-
ganizing the activities for enterprises of the telecommunication industry have 
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information transparency, consisting of the following four blocks: aspect of 
the internal business processes, accounting and financial aspect, aspect of 
consumer, and aspect of development. Peculiarities of applying the strategy 
of Aikido in the formation of international strategic alliances in the telecom-
munications market have been analyzed.
Keywords: competitiveness, level of information transparency, convergence, 
strategy of Aikido.
Tabl.: 1. Formulae: 1. Bibl.: 9. 
Yeliseyeva Oxana K. – D. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department 
of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Dnipropetrovsk Nation-
al University named after Oles Gonchar (72 Haharina Ave., Dnіpro, 49050, 
Ukraine)
E-mail: yeliyeyeva.o@ef.dnulive.dp.ua
Vitka Natalia Ye. – PhD (Economics), Associate Professor, Candidate on Doc-
tor Degree, Dnipropetrovsk National University named after Oles Gonchar 
(72 Haharina Ave., Dnіpro, 49050, Ukraine)

http://www.business-inform.net

