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розвитку в діяльності виробників хлібопекарського обладнання україни
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Данилюк В. о. Використання адаптаційних механізмів реалізації стратегії технічного розвитку в діяльності 
виробників хлібопекарського обладнання україни

У статті розкрито сутність механізмів реалізації стратегії технічного розвитку підприємств – виробників хлібопекарського обладнання Укра-
їни з пасивною та активною адаптацією до зовнішнього середовища підприємства. На їх основі побудовано механізм стратегічного управління 
технічним розвитком досліджуваних підприємств, який включає діагностику стратегічних областей технічного розвитку, початковий стра-
тегічний аналіз і аналіз зовнішнього середовища підприємства. Виділено особливості інтеграції стратегічних, тактичних і оперативних планів 
технічного розвитку в результаті застосування даних механізмів. Досліджено сутність економічної, організаційної, мотиваційної та інформа-
ційної складових стратегічного управління технічним розвитком досліджуваних підприємств.
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нічного розвитку.
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Данилюк В. А. Использование адаптационных механизмов  

реализации стратегии технического развития в деятельности 
производителей хлебопекарского оборудования Украины

В статье раскрыта сущность механизмов реализации стратегии тех-
нического развития предприятий – производителей хлебопекарного 
оборудования Украины с пассивной и активной адаптацией к внешней 
среде предприятия. На их основе построен механизм стратегического 
управления техническим развитием исследуемых предприятий, кото-
рый включает диагностику стратегических областей технического 
развития, первоначальный стратегический анализ и анализ внешней 
среды предприятия. Выделены особенности интеграции стратеги-
ческих, тактических и оперативных планов технического развития в 
результате применения данных механизмов. Исследована сущность 
экономической, организационной, мотивационной и информационной 
составляющих стратегического управления техническим развитием 
исследуемых предприятий.
Ключевые слова: стратегическое управление техническим разви-
тием, механизмы реализации стратегии, модель стратегического 
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Equipment in Ukraine

The article reveals the essence of mechanisms of realisation of the strategy 
of technical development of enterprises that manufacture baking equipment 
in Ukraine with passive and active adaptation to the external environment of 
an enterprise. It build on a mechanism of strategic management of technical 
development of the studied enterprises, which includes diagnostics of strate-
gic fields of technical development, primary strategic analysis and analysis of 
external environment of an enterprise. It marks specific features of integra-
tion of strategic, tactical and operative plans of technical development in the 
result of application of these mechanisms. It studies the essence of economic, 
organisational, motivational and information components of strategic man-
agement of technical development of the studied enterprises.
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У практиці стратегічного управління технічним 
розвитком підприємства присутня достатня ве-
лика кількість інструментів формування і реалі-

зації стратегії технічного розвитку, проте на досліджу-
ваних підприємствах їх використання дуже обмежене. 
Основною проблемою є неможливість адаптації страте-
гії технічного розвитку до умов зовнішнього середови-
ща, тому дуже важливим є формування адаптаційних 
механізмів реалізації стратегії технічного розвитку для 
даної групи підприємств.

У статті проаналізовано роботи Погорелова Ю. С., 
Попової Н. В., Саломатіної Л. М., Тридіда О. М., Касич А. О., 
Кукушкіна О. М., Журило І. В., Бєлєвцової Н. М., Ситні-
ченко В. О.

Автором досліджено взаємозв’язок адаптаційних 
механізмів реалізації стратегії технічного розвитку і на 
їх основі побудовано модель стратегічного управління 
технічним розвитком підприємств – виробників хлібо-
пекарського обладнання України.

Метою даної статті є інтеграція адаптаційних ме-
ханізмів реалізації стратегії технічного розвитку в за-
гальну модель стратегічного управління досліджуваних 
підприємств і дослідження їх взаємозв’язків.

Завданнями даного дослідження є:
1. Дослідити типи адаптаційних механізмів реалі-

зації стратегії технічного розвитку.
2. Побудувати модель стратегічного управління 

технічним розвитком досліджуваних підприємств – ви-
робників хлібопекарського обладнання України.
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3. Показати місце адаптаційних механізмів реалі-
зації стратегії технічного розвитку в даній моделі.

4. Дослідити взаємозв’язок механізмів стратегіч-
ного управління розвитком і єдності стратегічного, так-
тичного і оперативного рівнів управління досліджува-
них підприємств.

На сьогодні існує досить багато поглядів різних 
науковців на сутність і підходи стратегічного 
управління підприємством. Багато досліджень 

спрямовані на побудову механізмів формування різних 
стратегій: загальної стратегії підприємства, функціональ-
них, ресурсних стратегій тощо. На основі формування за-
гальної стратегії розвитку пропонуються різні варіанти 
побудови окремих стратегій розвитку, у тому числі стра-
тегій технічного розвитку. Проте, існують знач ні проти-
річчя, пов'язані з механізмами реалізації даної стратегії: 
які основні постулати мають бути в них закладені, які 
компоненти слід враховувати в першу чергу, чи слід роз-
межовувати функціональні і ресурсні складові при реа-
лізації стратегії тощо. Також існує декілька точок зору з 
приводу того, чи має підприємство за допомогою адапта-
ційних механізмів пасивно підлаштовуватись до змін зо-
внішнього середовища, чи, оскільки стратегія технічного 
розвитку передбачає досить активні щодо її реалізації 
дії, формувати зовнішнє середовище. Автор даної статті 
спробував поєднати різні погляди на формування меха-
нізмів реалізації стратегії технічного розвитку підприєм-
ства і запропонувати своє бачення щодо цього питання.

 Головною причиною низької ефективності діяль-
ності досліджуваних підприємств є недооцінка необхід-
ності і значущості стратегічного підходу у своїй діяль-
ності, орієнтація на короткострокову перспективу. Вдо-
сконалення системи управління є неможливим без впро-
вадження системи механізмів стратегічного управління 
технічним розвитком. При цьому стратегічне управління 
технічним розвитком необхідно розглядати в єдності з 
тактичним і оперативним управлінням. У результаті та-
кої взаємодії і повинна формуватися складна, багаторів-
нева система взаємопов’язаних механізмів стратегічного 
управління технічним розвитком. [1, с. 49] 

Запропонована автором концепція формування 
системи механізмів стратегічного управління технічним 
розвитком організацією включає адаптаційні механіз-
ми або, іншими словами, механізми розробки стратегій 
технічного розвитку і механізми реалізації стратегій 
технічного розвитку підприємства. Основна функція 
адаптаційних механізмів відповідно до даної концепції 
полягає в тому, що вони допомагають обрати страте-
гію взаємодії підприємства з зовнішнім середовищем. 
А для реалізації обраних стратегій технічного розвитку 
підприємство повинне формувати систему відповідних 
механізмів, тобто механізмів реалізації стратегічного 
управління технічним розвитком, які можна представи-
ти як сукупність організаційних, економічних, мотива-
ційних заходів дії суб’єкта управління на об’єкт управ-
ління з метою його переведення в новий, бажаний стан. 
Необхідно відзначити, що запропоновані механізми 
інтегровані в єдину систему, рівнями якої виступають 

стратегічне, тактичне і оперативне управління техніч-
ним розвитком. [2, с. 362]

Виходячи з цього, можна запропонувати такий ме-
ханізм стратегічного управління технічним розвитком 
(рис. 1).

Під механізмами розробки стратегій технічного 
розвитку підприємства розуміємо такі механізми: 

1. Механізми з пасивною адаптацією до зовніш-
нього середовища, що забезпечують функціонування 
системи в стабільному, нескладному і досить певному 
середовищі і направлені на вибір найбільш сприятливих 
умов діяльності підприємства з тих, що вже є в «ніші» 
зовнішнього середовища. У основі механізмів з пасив-
ною адаптацією до зовнішнього середовища лежить 
стратегія пасивного виживання підприємств, збережен-
ня наявного технічного рівня [3; 4].

2. Механізми з активною адаптацією до зовніш-
нього середовища, в основі яких лежить безпосередня 
адаптація. Вони направлені на активне використання 
елементів зовнішнього середовища в діяльності підпри-
ємства, зокрема, на пошук найбільш сприятливих умов 
переходу в нові «ніші» за допомогою заходів технічно-
го розвитку. Адаптаційна реакція організації на зміни в 
зовнішньому середовищі більшою мірою виявляється 
в швидкій перебудові внутрішніх структур і у викорис-
танні складних форм стратегічної поведінки.

У основі механізмів з активною адаптацією до зо-
внішнього середовища лежить стратегія активного ви-
живання підприємств внаслідок активного впроваджен-
ня техніко-технологічних досягнень.

3. Механізми, направлені на формування зовніш-
нього середовища, які використовуються для форму-
вання найбільш сприятливих умов для функціонування 
підприємства. У основі даних механізмів лежить страте-
гія комплексного розвитку підприємств, тобто стратегія 
активної дії на зовнішнє середовище. [3; 4]

Виходячи з вищесказаного, можна запропонувати 
наступну систему адаптаційних механізмів стратегічного 
управління технічним розвитком підприємства (рис. 2).

Основною функцією механізмів реалізації комп-
лексної стратегії розвитку є реалізація обраних 
в ході використання адаптаційних механізмів 

стратегії технічного розвитку. На практиці ці механізми 
настільки взаємопов’язані між собою, що важко виділи-
ти будь-яку одну складову, яка б не містила в собі еле-
менти інших складових. Тому запропонована система 
механізмів сформована за принципом однорідності на 
основі головних ознак, зокрема, організаційних, еконо-
мічних, інформаційних і мотиваційних (рис. 3). [4]

Кожен з механізмів реалізації стратегій розвитку 
впроваджується з різною мірою частоти і активності, 
що залежить від стратегічних цілей і завдань ТР, які ви-
рішуються на конкретному підприємстві.

Економічні механізми використовуються тоді, ко-
ли продукція підприємства добре відома покупцям, має 
попит, а головним завданням менеджменту стає розши-
рення частки ринку, зниження собівартості і підвищен-
ня рентабельності виробництва [5].

http://www.business-inform.net
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ПІДПРИЄМСТВО 

Стратегічна ціль технічного розвитку

Діагностика стратегічних
областей ТР 

 

Початковий стратегічний
аналіз 

 

Діагностика зовнішнього
середовища 

 Застосування адаптивних механізмів 
формування стратегії 

 

Механізми 
з активною адаптацією 

 

Механізми, спрямовані на формування
зовнішнього середовища 

 
Механізми
з пасивною
адаптацією 

 

Формування єдності стратегічного, тактичного та оперативного
управління й аналізу ТР 

Стратегічне
управління ТР 

 

Тактичне
управління ТР 

 

Оперативне
управління ТР 

 
Аналіз 

 

Вибір стратегії  ТР  

 
Реалізація стратегічних заходів

 
Застосування механізмів реалізації стратегії  ТР 

 Мотиваційний  

 

Організаційний 

 Економічний  

 

Кінцевий стратегічний аналіз

 
Досягнення стратегічної цілі ТР підприємства  

 
Досягнення більш високого технічного рівня підприємства

Інформаційний 

Рис. 1. Модель стратегічного управління технічним розвитком підприємства

Економічні механізми реалізуються через ринко-
ві механізми цін, які визначаються динамікою попиту і 
пропозиції нової продукції, відтворення основних фон-
дів і прискорену амортизацію, оплату праці, ринок акцій 
і інвестиційну політику, лізинг, структурою акціонерної 
власності, елементами державного регулювання цін і 
податків [6, с. 172 – 184].

Організаційні механізми найчастіше мають вико-
ристовуватись тоді, коли підприємство знаходиться у 
стадії реструктуризації, коли виробничий процес йде 

шляхом реалізації перспективних планів технічного 
розвитку, що вимагають виділення різних напрямів ді-
яльності в самостійні підрозділи, коли йде масова мар-
кетингова розвідка ринку, і структура виробництва 
підлаштовується під ринкову кон’юнктуру і поведінку 
конкурентів. Інструментами організаційних механізмів 
виступають реструктуризація підприємства й реорга-
нізація організаційної структури, позиціювання ринків 
і споживачів, ринкова організація управління і плану-
вання, оперативне регулювання виробничої діяльності, 
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сертифікація і ліцензування, розробка і впровадження 
інформаційних технологій, впровадження маркетинго-
вої складової(маркетингової політики). 

Інформаційні механізми є сполучною ланкою для 
всіх інших механізмів реалізації стратегії технічного 
розвитку. Вони покликані забезпечити підприємство 
інформацією щодо зовнішнього середовища. На основі 
даної інформації відбувається складання оперативних, 
тактичних і стратегічних планів технічного розвитку, їх 
коригування, деталізація [7, с. 40 – 41].

На думку автора, для ефективного досягнення 
цілей технічного розвитку підприємства при стратегіч-
ному управлінні, при будь-якій стратегії технічного роз-
витку, у механізмі управління має бути присутньою мо-
тиваційна складова, яка є найбільш активною і гнучкою 
складовою комплексної системи стратегічного управлін-
ня підприємством. Мотиваційні механізми впливають 
як на фактори виробництва, так і на психологію праців-
ників, від рівня зацікавленості (у виконанні певних ро-
біт) яких залежить результуючий ефект управління під-
приємством в цілому. Концепція інтеграції механізмів 

стратегічного управління розвитком полягає в тому, що 
всі механізми розробки і реалізації стратегій технічного 
розвитку й інших видів розвитку взаємопов’язані між 
собою і можуть існувати лише в єдності стратегічного, 
тактичного і оперативного рівнів управління (рис. 4). 
Ґрунтуючись на прогнозній ринковій інформації, стра-
тегічне управління технічним розвитком повинне спи-
ратися на звичні для менеджменту інструменти тактич-
ного і оперативного управління. Система стратегічного 
управління технічним розвитком повинна включати 
механізми з різною тривалістю їх життєвого циклу за-
лежно від короткострокових або довгострокових цілей 
технічного розвитку, тобто від рівня управління: страте-
гічного, тактичного або оперативного. 

Більше того, контроль за реалізацією стратегічних 
установок автоматично здійснюватиметься на рівнях 
тактичного і оперативного управління технічним розви-
тком як складових частин стратегічного управління тех-
нічним розвитком. Таким чином, не обов’язково вибира-
ти механізм стратегічного управління технічним розвит-
ком на весь життєвий цикл підприємства [8, с. 37; 8]

Стратегія пасивного виживання: 
1. Скорочення обсягів виробництва. 
2. Скорочення зайнятості і заробітної плати. 
3. Використання державних субсидій і дотацій. 
4. Коригування схеми виплати кредиторам 

Механізми з пасивною адаптацією до зовнішнього середовища 

 

Система адаптивних механізмів стратегічного управління ТР 

 

Механізми з активною адаптацією
до зовнішнього середовища 

 

Механізми, спрямовані на формування
зовнішнього середовища 

 

Стратегія активного виживання: 
1. Пошук нових ринкових ніш.  
2. Оновлення продукції. 
3. Потужна маркетингова кампанія нової продукції. 
4. Зниження витрат шляхом удосконалення технології, ліквідації або 
реформування неприбуткових виробництв, обмеження витрат
за неприбутковою продукцією. 
5. Впровадження  нових організаційних структур стратегічного типу  

Стратегія розвитку: 
1. Стабільне зростання обсягів продажу.
2. Диверсифікація діяльності, у тому числі й зі зміною
профілю діяльності.
3. Перехід до нової структури внутрішньофірмового
управління і міжфірмового партнерства.
4. Зростання вартості підприємства

 
 

 
 

 

Рис. 2. Система адаптаційних механізмів стратегічного управління технічним розвитком

 1. Структурні механізми. 
2. Організація планування ТР.  
3. Механізми контролю ТР. 
4.Організація управління технічним розвитком 

Організаційні механізми ТР 

Економічні механізми ТР 

Інформаційні механізми ТР 

Мотиваційні механізми ТР 

Система механізмів реалізації
стратегії технічного розвитку

підприємства
 

 

1. Механізм пошуку і відбору необхідної інформації. 
2. Механізм обробки інформації. 
3. Механізм зберігання та оновлення інформації. 
4. Механізм відстеження інформації 

1. Механізм конкуренції та ціноутворення. 
2. Механізм самофінансування ТР виробництва.  
3. Механізм державного регулювання ТР. 
4. Механізм управління позиченими коштами 

1. Механізм мотивації технічного розвитку. 
2. Механізм мотивації персоналу. 
3. Механізм мотивації господарювання
в певній промисловості 

Рис. 3. Система механізмів реалізації стратегії технічного розвитку підприємства
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Проте потрібно враховувати, що при зміні меха-
нізмів розробки стратегії технічного розвитку підпри-
ємства, які, власне, допомагають йому вибрати ту або 
іншу стратегію ТР, змінюються і механізми реалізації 
інших стратегій підприємства. Тобто, між різними меха-
нізмами стратегічного управління не має бути жорстких 
розмежувань, вони взаємопов’язані і в рамках окремих 
стратегічних рішень різною мірою доповнюють один од-
ного. Якщо в процесі управління технічним розвитком 
змінюється стратегія (адаптаційні механізми), то може 
змінитися і необхідність окремих складових механізмів 
реалізації стратегії технічного розвитку підприємства, 
оскільки змодельована система управління підприєм-
ством повинна забезпечувати функціонування трьох 
взаємозв’язаних режимів управління технічним розви-
тком: стратегічного, тактичного і оперативного. Таким 
чином, процес формування механізму реалізації страте-
гічного управління технічним розвитком має здійсню-
ватись ітеративно відповідно до цілей і стратегій техніч-
ного розвитку (у єдності з адаптаційними механізмами) 
і руху підприємства до поставленої цілі. Результатом 
цих дій і буде приведення об’єкта управління (технічної 
системи) у відповідність з поставленими цілями. Запро-
понована система механізмів стратегічного управління 
технічним розвитком дозволяє знизити інформаційну 
невизначеність, що украй необхідно на етапах тактично-
го і оперативного управління технічним розвитком, ета-
пах безпосереднього випуску продукції та її реалізації, 
де можуть бути розроблені більш обгрунтовані управ-
лінські рішення щодо технічного розвитку. У цьому мо-
жемо прослідкувати ключовий взаємозв’язок стратегіч-
ного управління технічним розвитком з управлінням на 
тактичному і оперативному рівнях [10].

ВиСНоВки
На основі викладеного матеріалу можна дійти ви-

сновку, що для підприємств – виробників хлібопекар-
ського обладнання України після формування стратегії 
технічного розвитку є необхідним побудова викорис-
тання адаптаційних механізмів її реалізації.

Залежно від розмірів підприємства, наявних ре-
сурсів, обраної стратегії технічного розвитку підпри-

ємства можуть обрати механізми з пасивною, активною 
адаптацією до зовнішнього середовища або направлені 
на формування зовнішнього середовища, які викорис-
товуються для формування найбільш сприятливих умов 
для функціонування підприємства.

Кожен з механізмів реалізації стратегій розвитку 
впроваджується з різною мірою частоти і активності, 
що залежить від стратегічних цілей і завдань техніч-
ного розвитку, які вирішуються на конкретному дослі-
джуваному підприємстві. У статті розкрито сутність 
економічних, організаційних, інформаційних і мотива-
ційних механізмів реалізації стратегії технічного роз-
витку підприємства. Концепція інтеграції механізмів 
стратегічного управління розвитком полягає в тому, що 
всі механізми розробки і реалізації стратегій технічного 
розвитку й інших видів розвитку взаємопов’язані між 
собою і можуть існувати лише в єдності стратегічного, 
тактичного і оперативного рівнів управління, що є пер-
спективним для подальшого вивчення. 

Система стратегічного управління технічним роз-
витком повинна включати механізми з різною триваліс-
тю їх життєвого циклу залежно від короткострокових 
або довгострокових цілей технічного розвитку, тобто 
від рівня управління: стратегічного, тактичного або опе-
ративного.                     
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1. Єдина інформаційна база. 
2. Єдиний об’єкт управління ТР. 
3. Єдині функції управління ТР. 

4. Єдині цілі ТР. 
5. Єдині інструменти управління ТР 

Оперативне управління ТР: 
1. Розробка конкретних дій
на короткостроковий період у рамках
тактичного плану ТР.
2. Забезпечення випуску готової
продукції при заданих строках,
нормативах витрат, асортименті 
та кількості нової продукції.
3. Має здійснюватися керівниками нижчої
ланки (конкретні виконавці, робітники)

 

  

 

Тактичне управління ТР:  

1. Деталізація обраної стратегії ТР
і заходів ТР, що нею обумовлені, відносно
рівня планів дій на термін 1 – 3 роки.
2. Планування виробничих потужностей,
збуту, капіталів, персоналу, інвестицій 
у рамках стратегічного планування ТР.
3. Здійснюється на середньому рівні
менеджменту (керівники підрозділів)

 
   

 

  
 

 

Стратегічне управління ТР: 
1. Визначення довгострокової цілі,
перспективи, напрямів технічного
розвитку підприємства на 5 – 10 років.
2. Розподіл ресурсів, координація 
та регулювання, прогноз параметрів
зовнішнього середовища,
організаційні зміни.
3. Розробляється на вищому рівні
(керівники підприємства)
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