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Світовий досвід оцінки стратегічної адапта-
ції компанії, започаткований ще у 60-ті роки 
минулого століття І. Ансоффом, орієнтуєть-

ся, здебільшого, на визначення потенційного еконо-
мічного ефекту від впровадження оновленого або 
кардинально нового набору стратегій. Проте досвід 
функціонування вітчизняних компаній показує, що 
вищенаведений підхід діє частіше за все в потенцій-

но стабільному середовищі, тому його доволі важко 
застосувати в діяльності вітчизняних і багатьох за-
рубіжних компаній, схильних до стрімких внутрішніх 
змін і активної адаптації до зовнішніх змін. 

Керівництво успішних диверсифікованих ком-
паній, що застосовують у своїй діяльності гнучкі 
адаптивні портфелі стратегій, наприклад Google, 
Siemens, Nokia, PSA, приділяють значну увагу оцінці 
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рівня стратегічної адаптації компанії. Завдяки все-
бічному аналізу набору цілей, структури та ієрархії 
функціональних зв’язків у філіях та підрозділах, так-
тичних прийомів діяльності всередині компанії та 
в її економічному оточенні, гравці ринку досягають 
успіху й одержують можливість створювати портфелі 
потенційно успішних стратегій у майбутньому.

Особливого значення оцінка стратегічної адапта-
ції компанії набуває за умов невизначеності мінливого 
економічного оточення, характерного сучасній еко-
номіці України. Значення показників ступеня та рівня 
стратегічної адаптації проявляється в кризові періоди, 
наприклад коли компанія опиняється в оточенні силь-
них конкурентів, у періоди глобальної внутрішньої 
реструктуризації, кардинальної зміни асортиментної 
політики або переорієнтації виробництва різних сту-
пенів. У такі періоди свого життєвого циклу першочер-
говим завданням компанії стає виживання на ринку, 
запорукою успіху якого є високий рівень стратегічної 
адаптації, яка передбачає спроможність до гнучких 
і швидких змін політики функціонування та хист до 
ефективної орієнтації економічному оточенні. 

Процеси стратегічної адаптації компанії в еко-
номічному просторі є специфічним аспектом 
корпоративного управління, який в україн-

ському менеджменті розглядається з кінця 90-х років 
минулого століття. У той період основою наукового 
досвіду вітчизняних учених у напрямі стратегічного 
управління стали практичні надбання та теоретико-
методологічні праці відомих іноземних економістів 
ХХ століття [1–9]. На початку нового тисячоліття 
дослідженню проблем адаптивності компанії в мін-
ливому економічному просторі присвятили свої ро-
боти й українські вчені-економісти [10–17]. Сучасний 
стан економіки України підкреслює важливість про-
блематики адаптивності компанії в невизначеному та 
мінливому просторі, що підтверджують дослідження 
вищеназваних учених, найбільш актуальні праці яких 
у даному контексті ми процитуємо далі.

Інноваційні аспекти в процесі стратегічного 
управління компанією розглядаються українськими 
вченими впродовж останнього десятиліття, адже сут-
тєвою допомогою вітчизняному корпоративному біз-
несу виступає методологічний апарат, апробований 
на теренах української економіки та адаптований до 
сучасних умов її розвитку [14].

Проблематика стратегічного управління про-
мисловими компаніями багатогранна. З метою впо-
рядкування досліджень і забезпечення зручності їх 
використання бізнес-структурами в практиці діяль-
ності українськими вченими було запропоновано 
застосування системного підходу до розробки комп-
лексу окремих стратегій розвитку компанії, до яких 
відносять функціональні стратегії підприємств –  
учасників компанії, а також стратегії їх структурних 
одиниць [12]. Системний підхід до формування за-

гальної стратегії компанії дозволяє ефективно оці-
нювати рівень необхідності кожної окремої стратегії 
в їх системі в межах портфеля корпоративних стра-
тегій [13]. 

Дослідження адаптивних процесів промисло-
вих компаній проводяться багатьма українськими 
вченими [11; 15–17]. За результатами дослідження 
адаптації стратегічних груп підприємств запропо-
новано систему оцінно-критеріальних та рефлексив-
них моделей взаємодії компанії з агентами ринково-
го середовища [15], що значно спрощує визначення 
її конкурентного статусу та напрямів ефективного 
розвитку. Варті уваги також моделі оцінювання цін-
ності міжфірмових відносин [16], що дозволяють 
мережевим торговельним компаніям з високим рів-
нем точності здійснювати оцінку власних можливос-
тей адаптації до змін оточення. Система адаптивних 
моделей [11] дає можливість житлово-комунальним 
господарствам ефективно прогнозувати показники їх 
фінансової діяльності. 

Система експертних оцінок та їх аналізу [17] дає 
можливість мережевим торговельним компаніям, су-
пермаркетам, з високим рівнем точності здійснювати 
оцінку можливостей адаптації до змін у їх стратегіч-
ному управлінні. 

Огляд літературних джерел з питань стратегіч-
ної адаптації компанії показує, що з моменту 
переходу економіки України від планового 

до незалежного для кожного суб’єкта господарюван-
ня способу управління вітчизняна економічна наука 
разом із підприємницькими структурами створили 
розгалужений методологічний апарат стратегізації 
бізнесу, який на перший погляд видається цілком до-
статнім для застосування в реалізації різноманітних 
сценаріїв, неодноразово апробованих у практиці ді-
яльності підприємств і компаній. Проте, з урахуван-
ням поглиблення економічної кризи та підвищення 
рівня мінливості економічних процесів і законодав-
ства, необхідно знаходити нові шляхи стабілізації 
економіки та збереження промислових компаній за-
вдяки застосуванню нових підходів до оцінки їх стра-
тегічної адаптації.

Важливо також враховувати новітній курс Украї-
ни, спрямований на глобалізацію бізнес-процесів з 
країнами ЄС, у провідних компаніях яких основою 
стратегізації є періодична оцінка та аналіз адаптив-
ності в економічному просторі. Тому в процесі дослі-
дження було застосовано запропонований автором 
метод системної оцінки ступеня стратегічної адап-
тації компанії в умовах невизначеності мінливого 
економічного оточення [10], як один з варіантів но-
вітнього підходу у стратегічному управлінні. Метою 
даного методу є розробка оптимального варіанта 
стратегії розвитку компанії відповідно до її внутріш-
нього потенціалу та умов економічного оточення на 
основі оцінки ступеня її стратегічної адаптації. 



328

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т 
І М

АР
КЕ

ТИ
Н

Г

БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2019
www.business-inform.net

Сутність методу оцінки ступеня стратегічної 
адаптації компанії, за ідеєю автора, полягає 
в розробці певної кількості альтернативних 

варіантів корпоративної стратегії згідно з показника-
ми поточних і прогнозованих факторів успіху діючої 
стратегії з подальшим порівнянням кожного запро-
понованого варіанта з рівнем успіху діючої страте-
гії. Результатом співвідношення рівня успіху діючої 
та оптимальної корпоративних стратегій стане ви-
значення ступеня стратегічної адаптації компанії  
в умовах економічного оточення, який продемон-
струє рівень адаптації компанії до умов оточення 
і покаже, наскільки діюча стратегія наближена до 
найбільш ефективних альтернативних варіантів кор-
поративної стратегії. Величина ступеня стратегічної 
адаптації компанії дає можливість визначити, на-
скільки ефективною є діюча корпоративна стратегія 
в даних економічних умовах в даний період.

У процесі досліджень ми звертаємося до праць 
Ансоффа І. [2; 3], представника систематизаційного 
підходу в концепції стратегічного розвитку компанії 
та засновника «школи планування». Оцінку ступеня 
стратегічної адаптації компанії запропоновано здій-
снювати згідно з табл. 1, розробленою автором на 
основі методу визначення майбутньої ефективнос-
ті діючої стратегії Ансоффа [2]. Результати прове-
дених досліджень ми пропонуємо вносити в табл. 1  
у відповідні колонки, де серед «факторів успіху ді-
ючої стратегії у майбутньому» слід представити пер-
спективні фактори успіху, а серед «поточних факто-
рів успіху діючої стратегії» – наявні фактори успіху 
стратегії компанії. Далі здійснюємо оцінку поточ-
них і перспективних факторів успіху корпоративної 
стратегії за шкалою від 0 до 1 і підбиваємо підсумки 
одержаних значень. Оскільки саме показник «рівня 
успішності» стратегії підлягає подальший оцінці, то 
суми значень поточних факторів успіху діючої стра-
тегії (ФУСпот) і факторів успіху стратегії в майбут-
ньому (ФУСперсп) необхідно приймати, відповідно, за 
рівні успіху наявної стратегії компанії в поточному та 
майбутньому періодах. У графі «варіант оптимальної 
стратегії» здійснюємо формування альтернативних 

варіантів корпоративної стратегії компанії шляхом 
внесення до відповідних колонок ОС1, ОС2, ОС3, … 
ОСn поточних факторів успіху діючої стратегії та фак-
торів успіху стратегії в майбутньому за їх порядкови-
ми номерами. Розрахунок рівня успішності кожної 
оптимальної стратегії пропонуємо здійснювати шля-
хом знаходження суми значень її складових факторів. 
У колонці «ступінь стратегічної адаптації компанії» 
визначаємо однойменний показник (ССАДК1,2,3…n) за 
формулою (1) згідно з кожним варіантом оптималь-
ної стратегії компанії 1,2,3... ).( nOC∑

1,2,3, ... 
1,2,3, ...

.
,n

n
пот

ОС
ССАДК

ФУС
∑=
∑               

(1)

де  ССАДК – ступінь стратегічної адаптації компанії;
ΣОС1, 2, 3, ..., n – рівень успішності альтернативного 

варіанта оптимальної стратегії;
ΣФУСпот – рівень успішності наявної стратегії 

компанії.

Визначення ступеня стратегічної адаптації ком-
панії дозволяє визначити рівень її стратегіч-
ної адаптації в межах економічного простору 

шляхом порівняння ступеня стратегічної адаптації 
з максимально можливою величиною стратегічної 
адаптації, яку ми пропонуємо прийняти за 10 згідно 
зі шкалою оцінки факторів успіху стратегії від 0 до 1, 
оскільки сумарні величини відповідних показників у 
складі варіантів оптимальної стратегії знаходяться в 
проміжку 10 ≤ х ≥ 1. Далі рівень стратегічної адаптації 
компанії пропонуємо ранжувати на низький, серед-
ній і високий згідно з пропорційним розподілом зна-
чущості показників з урахуванням 100%-ної оцінки 
стратегічної адаптації за відповідною шкалою:

– низький рівень САДК – від 1 до 3,5;
– середній рівень САДК – від 3,5 до 7;
– високий рівень САДК – від 7 до 10.
Адекватна оцінка рівня стратегічної адаптації 

компанії дозволяє визначити її потенційні можливос-
ті реагування на непрогнозовані зміни економічного 
оточення, а отже, можливість уникнути ризиків рин-

Таблиця 1

Метод оцінки ступеню стратегічної адаптації компанії

Фактор успі-
ху діючої 
стратегії 

у майбут-
ньому 

(ΣФУСперсп)

О
ці

нк
а 

 
ф

ак
то

ра

Поточний 
фактор 

успіху дію-
чої стратегії 

(ΣФУСпот)

О
ці

нк
а 

 
ф

ак
то

ра

Варіант оптимальної стратегії 

Ступінь стратегічної  
адаптації компаніїОС1 ОС2 ОС3

1. … 
2. … 
3. … 
n. …

1.   … 
2.   … 
3.   … 
n. …

– – –
ССАДК1 ССАДК2 ССАДК3

ΣФУСперсп ΣФУСпот ΣОС1 ΣОС2 ΣОС3
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кових змін, а також змін внутрішнього та безпосе-
реднього оточення. Також ми пропонуємо оцінювати 
саме фактори успіху корпоративної діяльності, а не 
ті фактори, які здійснюють незначний чи негативний 
вплив, оскільки саме успішна діяльність компанії на 
ринку є відображенням результативності та необхід-
ності її функціонування. Саме фактори успіху ство-
рюють перспективи для подальшого розвитку компа-
нії на відміну від тих факторів, дія яких призводить 
до її деградації та занепаду.

Дослідження ступеня стратегічної адаптації ма-
шинобудівних компаній Хмельниччини показали, що 
найбільш стійкими до кризових ситуацій з наявністю 
значного досвіду адаптації на ринку в періоди кризи 
та прикладами успішного виходу з них є ПАТ «Завод 
«Темп» і ТДВ «Завод Адвіс». Основною стратегічною 
метою їх розвитку стало виживання в умовах висо-
кого рівня конкуренції на ринку устаткування для пе-
реробки сільськогосподарської продукції та запасних 
частин для устаткування відповідної галузі. Результа-
ти оцінки узагальнених показників стратегічної адап-

тації зазначених суб’єктів господарювання представ-
лено в табл. 2. 

 1

.

6 3,87;1 1,55пот

ОС
ССАДK

ФУС
= = =∑
∑         

(2)

 1

.

6 3,87;1 1,55пот

ОС
ССАДK

ФУС
= = =∑
∑          

(3)

3
3

.

6 3,87.
1,55пот

ОС
ССАДK

ФУС
= = =∑
∑       

(4)

Результати розрахунків, наведених у табл. 2, свід-
чать про середній рівень стратегічної адаптації 
досліджуваних компаній в умовах економіч-

ного оточення. Практика функціонування суб’єктів 
господарювання на ринку показує, що рівень адап-
тивності компанії в економічному просторі залежить 
не тільки від її стратегії, адже корпоративна стратегія 
є наслідком корпоративної політики компанії, яка 
охоплює всі функціональні напрями розвитку. Таким 

Таблиця 2

Результати оцінки ступеня стратегічної адаптації машинобудівних компаній

Фактор успіху діючої стратегії  
в майбутньому (ФУСперсп)

О
ці

нк
а 

ф
ак

-
то

ра

Поточний фактор 
успіху діючої стра-

тегії (ФУСпот)

О
ці

нк
а 

ф
ак

-
то

ра Варіант оптимальної 
стратегії 

Ст
уп

ін
ь 

ст
ра

-
те

гіч
но

ї а
да

п-
та

ці
ї к

ом
па

ні
ї 

1. Раціоналізація організаційної 
структури і структури управління 
компанією

0,8 1. Виробництво ши-
рокого асортименту 
устаткування для пе-
реробки сільськогос-
подарської продукції

0,85  1 .1 .3

.5 .7

.8 .9

.1 2.

0,8 0,65 0,5 0,8 0,8
0,9 0,85 0,7 6

персп персп

персп персп

персп персп

пот пот

ОС ФУС ФУС

ФУС ФУС

ФУС ФУС

ФУС ФУС

= + +

+ + +

+ + +

+ + =

= + + + + +
+ + + =

 

3,87

2. Розробка нових і модернізація 
наявних видів устаткування для 
виробництва та обслуговування 
друкованих плат

0,7

3. Підвищення рівня маркетингової 
діяльності по рекламі та просуван-
ню виробленої продукції на ринку

0,65

2. Використання 
розвиненої системи 
взаємозаліків з по-
стачальниками 

0,7

4. Поширення на підприємстві сис-
теми стимулювання праці 0,7

–

 

 2 .1 .3

.4 .6

.7 .8

.1 .2

0,8 0,65 0,7 0,6 0,8
0,8 0,85 0,7 5,9

персп персп

персп персп

персп персп

пот пот

ОС ФУС ФУС

ФУС ФУС

ФУС ФУС

ФУС ФУС

= + +

+ + +

+ + +

+ + =

= + + + + +
+ + + =

3,81
5. Виготовлення та реставрація за-
пчастин до с/г обладнання 0,5

6. Диверсифікація на європейські 
ринки 0,6

–

 3 .1 .2

.3 .4

.7 .8

.1 .2

0,8 0,7 0,65 0,7 0,8
0,8 0,85 0,7 6

персп персп

персп персп

персп персп

пот пот

ОС ФУС ФУС

ФУС ФУС

ФУС ФУС

ФУС ФУС

= + +

+ + +

+ + +

+ + =

= + + + + +
+ + + =

3,87

7. Підвищення рівня наукової орга-
нізації процесу виробництва 0,8

8. Використання вільних виробни-
чих площ 0,8

9. Зростання рівня амортизації 
основних фондів 0,9

6,45 1,55
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чином, вагомими факторами впливу на адаптивність 
компанії, а саме, її вміння гнучко і достатньо швидко 
реагувати на зміни оточення, є група факторів стра-
тегічного управління – управління розвитком компа-
нії, потенціалом, інвестиціями та інноваціями.

Практика діяльності компанії за умов неста-
більного оточення показує, що адаптивність до швид-
ко мінливих макроекономічних ситуацій сьогодні 
має бути провідним фактором стратегізації розвитку 
та функціонування в економічному просторі. І саме 
тому для здійснення успішної діяльності та одержан-
ня можливості втримати завойовані ринкові позиції 
та просуватися далі кожній компанії важливо розро-
бити ефективний набір стратегій, системна реаліза-
ція яких забезпечить достатній рівень успішності на 
стратегічний період. 

Здобуті під час аналізу стратегічної адаптації до-
сліджуваних компаній результати показують, 
що на даний період їм доцільно запропонувати 

три варіанти оптимальних стратегій, кожен з яких 
має низку факторів успіху, зазначених у певній послі-
довності та готових до впровадження. 

Перший варіант оптимальної стратегії вклю-
чає таку послідовність факторів успіху: 
 раціоналізація організаційної структури та 

структури управління; 
 підвищення рівня маркетингової діяльності з 

реклами та просування виробленої продукції 
на ринку; 

 виготовлення та реставрація запчастин до 
с/г обладнання; 

 підвищення рівня наукової організації проце-
су виробництва; 

 використання вільних виробничих потуж-
ностей;

 підвищення рівня амортизації основних фон-
дів. 

Другий варіант оптимальної стратегії вклю-
чає іншу послідовність факторів успіху, а саме: 
 раціоналізація організаційної структури та 

структури управління; 
 підвищення рівня маркетингової діяльності з 

реклами та просування виробленої продукції 
на ринку;

 поширення на підприємстві системи стиму-
лювання праці; 

 диверсифікація на європейські ринки;
 підвищення рівня наукової організації проце-

су виробництва; 
 використання вільних виробничих потуж-

ностей;
 виробництво широкого асортименту устат-

кування для переробки сільськогосподар-
ської продукції;

 використання розвинутої системи взаємоза-
ліків з постачальниками. 

Третій варіант оптимальної стратегії перед-
бачає таку послідовність факторів успіху стратегії: 
 раціоналізація організаційної структури та 

структури управління; 
 розробка нових і модернізація наявних видів 

устаткування для виробництва та обслугову-
вання друкованих плат;

 підвищення рівня маркетингової діяльності з 
реклами та просування виробленої продукції 
на ринку;

 поширення на підприємстві системи стиму-
лювання праці;

 підвищення рівня наукової організації проце-
су виробництва;

 використання вільних виробничих потуж-
ностей;

 виробництво широкого асортименту устат-
кування для переробки сільськогосподар-
ської продукції;

 використання розвинутої системи взаємоза-
ліків з постачальниками.

З огляду на запропоновані варіанти ефектив-
них стратегій розвитку компаній бачимо, що перший  
і третій варіанти еквівалентні один одному за вели-
чиною ступеня стратегічної адаптації (ССАДК = 3,87),  
а другий варіант стратегії незначно менш вигідний, 
ніж попередні (ССАДК = 3,81). Відповідно до величин 
ступеня стратегічної адаптації компанії ми пропону-
ємо визначати рівень стратегічної адаптації компанії 
(РСАДК) у проміжку 10 ≤ х ≥ 1. Результати порівнян-
ня показують, що величина рівня стратегічної адап-
тації досліджуваних компаній розташована в такому 
проміжку: 3,5 < РСАДК < 7, а отже, рівень їх страте-
гічної адаптації – середній, ближче до низького. Це 
свідчить про наявність нагальної потреби компаній  
у розробці корпоративних стратегій з урахуванням 
поточних перспективних факторів успіху.

ВИСНОВКИ
В умовах вектора руху до країн ЄС вітчизняним 

компаніям необхідно стимулювати новітні розробки 
та підходи до процесів виробництва й управління. 
Адже новаторство у різних сферах економічної ді-
яльності дає можливість країні знаходити нові ма-
теріали-замінники, економити енергоресурси, зна-
ходити нові способи лікування хвороб і навчання та 
виховання молоді. Проте, на наш погляд, головним 
здобутком корпоративного новаторства є досягнен-
ня можливості збереження та гідного забезпечення 
наукових кадрів, саме тих генераторів нових ідей, 
які забезпечують їх втілення, а отже, і спроможність 
компанії до виживання у важких умовах невизна-
ченості економічного оточення та реструктуризації 
економіки. Однак для реалізації такої мети необхідне 
втілення новітніх підходів до стратегічного управлін-
ня компанією, що передбачає, перш за все, широту 
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поглядів керівних структур на варіативність розви-
тку компанії. 

Важливість інтелектуального розвитку компанії 
важко переоцінити, проте в умовах сьогодення осно-
вним завданням компанії ми вбачаємо забезпечення 
можливості виживання на ринку під тиском неочіку-
ваних змін економічного оточення. Саме такий спосіб 
поведінки компанії на ринку в умовах глобалізації до-
зволяє їй не тільки успішно функціонувати в певній га-
лузі в межах визначеної господарсько-правової форми, 
але й надає здатність до гнучкої реакції на зміни ото-
чення і, водночас, максимальне можливе збереження 
ресурсів. А головне – дозволяє компанії «безболісно» 
та ефективно реструктуруватися і пристосовуватися 
до якісних змін умов існування, сировинної бази, тру-
дового потенціалу та інших функціональних аспектів 
діяльності. Виходячи з досвіду країн ЄС ці прості на-
вички корпоративної поведінки в межах економічного 
оточення набувають лише компанії, здатні до створен-
ня та підтримки інноваційних проектів, до заохочен-
ня новаторів і новаторства в колективі, до активного 
і відкритого прагнення змін стратегії та управління, 
схильні до розвитку та підвищення потенціалу.           
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