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АНОТАЦІЯ. Представлено авторське бачення характеристики та ролі 
стратегічного періоду в системі координат стратегічної 
конкурентоспроможності. Розширено бачення стратегічного періоду з 
інструмента аналітики до інструменту управління. Обґрунтовано методичні 
підходи до визначення тривалості стратегічного періоду та його впливу на 
управлінські рішення. Описано підхід для врахування теорії слабких сигналів 
для визначення тривалості та структури стратегічного періоду. 
Запропоновано підходи до врахування тривалості стратегічного періоду для 
визначення стратегічної конкурентоспроможності підприємства.  
КЛЮЧОВІ СЛОВА: стратегічна конкурентоспроможність, стратегічний 
період, слабкі сигнали, життєздатна система, ефективність. 

 
 ABSTRACT. Author’s vision of characteristics and role of strategic period in the 
coordinate system of strategic competitiveness is presented. The vision of strategic 
period is extended from the analytics tool to the management tool. The methodical 
approaches to determining the length of the strategic period and its influence on 
management decisions are substantiated. The approach for considering the theory 
of weak signals for determining the length and structure of the strategic period is 
described. The approaches for considering the length of the strategic period for 
determining the enterprise strategic competitiveness are proposed. 
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Вступ. На українському ринку в останні кілька років постійно 

посилюється конкуренція. Зростає кількість підприємств, підвищуються 

вимоги споживачів, разом з тим зростають вимоги до співробітників та 

підвищується планка для отримання інвестування. Такі зміни ускладнюють 

функціонування підприємств та ставлять під питання їх роботу в 

майбутньому. В умовах зростання конкуренції ефективність роботи 

підприємств відходить на другий план, а значно важливішим стає поняття 

конкурентоспроможності.   

Ознакою конкурентоспроможності підприємства можна вважати його 

функціонування. Якщо підприємство існує, воно конкурентоспроможне. Але 

постає питання, що потрібно робити керівникам підприємств, щоб і надалі 

залишатися конкурентоспроможними. Такий перспективний аналіз в 

наукових публікаціях найчастіше пов’язують із стратегічною 

конкурентоспроможністю. При цьому важливо розуміти, що приставка 

«стратегічна» це не лише про перспективний стан, а здебільшого про 

комплекс взаємопов’язаних факторів, що визначають здатність підприємства 

зберегти поточну конкурентну позицію, а також здатність оволодіти новими 

конкурентними перевагами, що допоможуть покращити чи зберегти поточну 

конкурентну позицію і в майбутньому.  

Таким чином, лише частка з конкурентоспроможних підприємств є 

стратегічно конкурентоспроможними. Характеристика стратегічної 

конкурентоспроможності підприємства повинна охоплювати такі фактори:   

 систему оціночних показників конкурентоспроможності 

підприємства; 

 систему поведінкових реакцій підприємства у відповідь на зміну 

умов навколишнього середовища; 

 систему поведінкових реакцій підприємства у відповідь на 

аналогічну систему стратегічних конкурентів;  

 період, протягом якого прогнозуються та оцінюються описані 

фактори.  
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Найменш дослідженим залишається останній фактор – стратегічний 

період. Саме часова перспектива найбільш важлива для визначення 

стратегічної конкурентоспроможності, бо чи довшим буде стратегічний 

період, тим менша частка конкурентоспроможних підприємств зможуть бути 

стратегічно конкурентоспроможними. Така обернена пропорція ґрунтується 

на трьох прямих пропорціях: з часом підвищується складність  

 прогнозування змін навколишнього середовища; 

 прогнозування змін всередині галузі чи підприємства; 

 збереження «стійкості» конкурентних переваг.   

Постановка завдання. Завданням даного дослідження є визначення 

теоретичних передумов і прикладних методичних підходів до визначення 

тривалості стратегічного періоду. Це дозволить проаналізувати його як 

інструмент впливу на процес управління стратегічної 

конкурентоспроможністю підприємства. 

Результати. Вперше термін «стратегічний період» використав 

І.Смолін, який вірно зазначив, що «стратегічним періодом слід вважати час, 

впродовж якого відбуваються зміни у конкурентному середовищі, які здатні 

вплинути на фіксацію конкурентоспроможності підприємства даного типу на 

даному ринку» [1, с. 70]. З іншого боку можна зауважити, що фіксація 

конкурентоспроможності притаманна для будь-якого підприємства, що 

функціонує, але чи можна її вважати межею стратегічного періоду, якщо 

підприємство буде функціонувати, але припинить оцінюватись, як 

стратегічно конкурентоспроможним. Таке припущення може значно 

скоротити межі стратегічного періоду, тому потребує додаткового 

дослідження.  

Стратегічний період слід також розглядати не тільки як інструмент 

аналітики. Вперше про важливість часу, протягом якого буде реалізована 

стратегія підприємства, написав А.Чандлер, який вивів певний цикл 

управлінських змін, що необхідно реалізувати задля пересування 

підприємства на іншу сходинку розвитку відповідно до змін навколишнього 
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середовища [2]. На період цього дослідження стратегічного планування ще 

не існувало, але висновки зроблені Чандлером допомагають зрозуміти 

проблематику підприємств, що зіштовхуються з наміром планування свого 

розвитку.   

І. Ансофф називає підхід Чандлера реактивним і таким, що не може 

вважатися ефективним, бо с запізненням реагує на те, що вже трапилося [3]. 

Ансофф наголошує на важливості як перспективної оцінки ефективності 

роботи підприємства, так і на тривалості часового відрізку, протягом якого 

здійснюється управлінський вплив на діяльність підприємства, від чого 

залежить ефективність адаптації підприємства до змін навколишнього 

середовища. Автор на результатах дослідження роботи 400 американських 

підприємств аргументує доцільність та ефективність стратегічного 

планування  [3]. Ефективність є іншою економічною категорією порівняно з 

конкурентоспроможністю, але реакції підприємства на зміни навколишнього 

середовища є одним з факторів стратегічної конкурентоспроможності.  

Дослідження Р. Акоффа методологічних та прикладних аспектів 

планування діяльності підприємства як економічної системи також 

спрямоване на оцінку та управління його ефективністю за рахунок значно 

більш комплексного розкриття ролі та впливу ретроспективної динаміки 

результатів роботи підприємства, поточних його дій та стратегічних планів, 

спрямованих на розвиток та зростання [4]. При цьому автор занадто 

поглиблюється у процес розробки плану та визначення потенціалу 

підприємства, що зміщує фокус з результату діяльності підприємства на 

процес планування.        

Таким чином, якщо час стратегічного планування може вважатися 

важливим фактором ефективності роботи підприємства та одним з 

інструментів управління цією ефективністю, то доцільно зробити висновок, 

що стратегічний період виступає як важливий інструмент управління 

конкурентоспроможністю. Тоді до характеристик стратегічного періоду 

можна додати наступне: 
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 час, на який доцільно планувати розвиток підприємства 

(стратегічне планування);  

 час, за який підприємству необхідно реалізувати комплекс 

управлінських дій задля збереження чи / та покращення 

конкурентоспроможності (такий комплекс дій в літературі часто 

називають стратегією).  

Визначення тривалості стратегічного періоду дозволить з одного боку 

значно посилити математичний інструментарій теорії стратегічної 

конкурентоспроможності, а з іншого дозволить зміцнити стратегічну позицію 

підприємств, що намагаються цілеспрямовано впливати на неї. 

Відповідно до визначення І.Смолін надає свій варіант розрахунку 

тривалості стратегічного періоду, що «визначається часом, необхідним для 

створення та початку виробничої діяльності підприємства (tс) і середнім 

часом функціонування (tф) підприємств подібного типу на даному ринку» [1].  

 tс <  Тсп < tф 

Можна виділити ще два варіанти визначення тривалості 

стратегічного періоду, що ґрунтуються на ототожненні факту наявності 

конкурентоспроможності та факту функціонування підприємства. 

Модифікацією вищевказаного алгоритму в рамках поточного визначення 

можна вважати наступне припущення, коли межами стратегічного періоду 

будуть:  

 час, коли рівень досягнутої конкурентоспроможності на виробничому ринку 

вперше стане більшим за нуль; 

 час, коли рівень досягнутої конкурентоспроможності на всіх генеричних 

ринках знову стане дорівнювати нулю. 

Іншим варіантом з цього списку можна вважати інтервал часу між 

фіксацією життєздатності підприємства як системи та фіксацією втрати 

життєздатності цим підприємством. Теорія життєздатності систем 

Стаффорда Біра [5] більше належить до сфери визначення ефективності 

роботи підприємства, але може допомогти у визначенні середнього терміну 
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життєздатності підприємств на ринку. Розгляд підприємства з позиції 

життєздатної системи, чим також керувався Р.Акофф у своїх дослідженнях 

[4], дозволить краще відокремити стратегічно конкурентоспроможні 

підприємства і не брати до уваги підприємства лише за формальними 

ознаками конкурентоспроможності.   

Зовсім інший підхід до визначення тривалості стратегічного 

періоду слід використовувати у розрізі визначення стратегічного періоду як 

часу, на який доцільно планувати дії з розвитку підприємства. Здебільшого 

вважається, що чим далі підприємство планує свій розвиток, тим міцніші 

його позиції. Особливо цим відрізняються японські та інші підприємства 

східного регіону. Але важливо пам’ятати про три прямі пропорції, що були 

описані напочатку, які свідчать про те, що з часом зростає складність та 

знижується точність прогнозування як зовнішніх чинників, так і дій 

конкурентів, а також складність збереження конкурентних переваг чи оцінка 

імовірності набуття нових.   

У цьому контексті дуже виокремлюється теорія слабких сигналів 

І.Ансоффа [3], в якій автор ділить усю плоскість майбутніх змін на ринку на 

п’ять сегментів за віддаленістю та прогнозованістю від поточного 

положення: 

1. відчуття нових можливостей (слабкі сигнали); 

2. джерело нових можливостей (у більшості слабкі сигнали); 

3. конкретні можливості (сигнали середньої сили); 

4. конкретні дії підприємств на ринку (у більшості сильні сигнали); 

5. конкретні результати (сильні сигнали). 

На перших етапах кожен суб’єкт ринку може оцінити лише «слабкі 

сигнали», що є дуже не чіткими та їх характеристика залишається доволі 

суб’єктивною. Останні етапи – це вже конкретні зміни на ринку, помітні всім 

суб’єктам, через що їх називають «сильними сигналами». Подібно до 

описаної Ансоффом моделі можна запропонувати шкалу прогнозованості 

стратегічного періоду (табл. 1). Раніше було зазначено чотири фактори 
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стратегічної конкурентоспроможності: оціночні показники 

конкурентоспроможності, система реакцій на зміни навколишнього 

середовища, система реакцій на поведінку конкурентів, стратегічний період. 

Два з чотирьох факторів (обидві системи реакцій) повністю залежать від дії 

екзогених змін, а тому для прийняття найбільш ефективних рішень для 

забезпечення стратегічної конкурентоспроможності необхідно максимально 

точно спрогнозувати ці зміни.  

Тому пропонується виокремити чотири етапи шкали ступеню 

прогнозованості екзогенних змін (подій) на ринку: 

Таблиця 1 

Структура стратегічного періоду за ступенем прогнозованості 

Ступінь прогнозованості Прогнозованість змін, % Прогнозованість впливу 
змін на ринок, % 

Висока точність > 90 > 90 

Вище середньої > 70 < 90 > 70 < 90 

Нижче середньої > 50 < 70 > 50 < 70 

Низька точність < 50 < 50 

 

Якщо зауважити, що стратегічний період – це також і час, на який 

доцільно прогнозувати розвиток підприємства, то прогнозування на період з 

низькою точність виявляється не дуже ефективним рішенням, бо скоріше 

відволіче багато ресурсів від досягнення цільової функції підприємства, а 

бажаного результату не принесе. Прогнозування на період з точністю нижче 

середньої важливо, бо саме тут стають помітними слабкі сигнали та 

доцільним стає підготовка підприємства до майбутніх змін (чи через 

внутрішні зміни, чи через спрямування бюджету на дослідження ринку). 

Графічно це можна загрозити таким чином: 
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Рис. 1. Залежність точності прогнозу від часу прогнозування 

Область, що знаходиться вище відрізку АА’ – це ідеальна ситуація, 

коли відомі всі або майже всі фактори та характер їх впливу.  Область, що 

знаходиться нижче відрізку СС’ – це темна зона, коли майже нічого 

невідомо. Особливо гострою є ситуація у правому нижньому трикутнику. 

Таким чином, чотирикутник А’АСС’ є предметною областю стратегічного 

планування та прогнозування, а проекцію часового відрізку СС’ слід вважати 

стратегічним періодом. Точка С – це прогнозований час реалізації слабких 

сигналів, які є відчутними на проекції відрізку АА’. Таким чином, 

визначення тривалості стратегічного періоду зводиться до емпіричного 

визначення тривалості періоду, який є унікальним для кожного ринку та 

характеризується наступним чином: 

 інтервал між першими ознаками «слабких» сигналів та 

конкретними фактами їх реалізації; 

 інтервал, на якому можна спрогнозувати принаймні 25% змін, що 

будуть відбуватися на ринку; 

 середній інтервал, на який зазвичай здійснюють стратегічне 

планування найбільші підприємства ринку; 
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 середній інтервал реалізації управлінського циклу для підприємств 

ринку. 

Таким чином, було розглянуто чотири підходи до визначення 

тривалості стратегічного періоду: 

 інтервал між початком виробничої діяльності та середнім строком 

функціонування на ринку; 

 інтервал між фіксацією рівня досягнутої конкурентоспроможності 

на виробничому ринку вперше вище нуля та фіксацією рівня досягнутою 

конкурентоспроможності на всіх генеричних ринках на рівні нуля; 

 інтервал між фіксацією життєспроможності та фіксацією її 

припинення; 

 інтервал стратегічного планування за теорією слабких сигналів.  

Кожен з зазначених підходів характеризується певними припущеннями 

та своїми недоліками. Перші два підходи математично легше визначаються, 

але останні два більш якісні з точки зору відкидання формальних критеріїв 

(наприклад існує багато прикладів, коли підприємство останні два, три чи 

навіть п’ять років існують лише формально). У будь-якому випадку 

найбільша роль у визначенні тривалості стратегічного періоду буде віддана 

емпіричним дослідженням.  

Окрім факторів, що впливають на тривалість стратегічного періоду 

також важливо зазначити і певні його характеристики, що важливо брати до 

уваги під час аналізу отриманих емпіричних даних.  Тривалість стратегічного 

періоду залежить від галузі економіки та обсягу діяльності підприємства. 

Логіка такого припущення полягає в об’єктивній різниці тривалості періоду, 

який можна вважати стратегічним, наприклад, для заводів з виробництва 

металу та підприємств торгівлі; невеликих роздрібних підприємств з 

обмеженим асортиментом і гіпермаркетів, які реалізують безліч найменувань 

товарів і мають велику кількість постійних клієнтів. 

Висновки. Таким чином стратегічний період набуває характеристик не 

тільки аналітичного інструменту, що допомагає визначити стратегічну 
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конкурентоспроможність та порівняти конкурентів у певній часовій 

перспективі, але й інструменту управління, що стає помітним під час 

процесів стратегічного планування та реалізації циклу управлінських змін. 

Такий дуалістичний характер стратегічного періоду дозволяє комплексніше 

його проаналізувати та точніше визначити, використовуючи одразу кілька 

обмежень. Розуміння структури стратегічного періоду дозволяє робити 

поетапний аналіз конкурентів та конкуренції на ринку за рахунок поетапного 

відсікання конкурентів, що не є стратегічними на поточному етапі.  
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