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Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання наявності тісноQ

ти зв'язку між експлерентною конкурентною стратегією та фазами життєвого циклу організації. ОсновQ

ною метою є визначення потреби в змінах під час переходу від однієї фази на іншу, нових якостей, що

супроводжують цей перехід, змін у структурі, стратегії та інше. Основною задачею є перевірка наявності

тісноти зв'язку трьох типів: спорідненого, протилежного та такого, що не піддається порівнянню. Для

вирішення поставлених завдань в роботі застосовано метод морфологічного аналізу, аналізу та синтезу,

систематизації, аналізу літературних джерел, методи оцінки узгодженості думок експертів, модель конQ

курентних стратегій А.Ю. Юданова, модель життєвого циклу організації за І. Адізесом. Наукова новизна

полягає у постановці та розв'язанні науковоQприкладної задачі оцінки тісноти зв'язку між експлерентQ

ною стратегією та фазами життєвого циклу організації та на їх основі вибору або своєчасної зміни конкуQ

рентної стратегії. Результати. На основі порівняння морфологічних тверджень отримано докази значуQ

щості та наявності тісноти різних типів зв'язків. На фазі "виважування" життєвого циклу виявлено дуже

високу тісноту зв'язку між твердженнями спорідненими за контекстом. На другій фазі "вік немовляти"

тіснота спорідненого зв'язку ще висока, але на третій фазі "ДавайQдавай" стає низькою. Реалізація експQ

лерентної стратегії найбільш своєчасна та ефективна на фазі "виважування", але на другій фазі "вік неQ

мовляти" повинні бути прийняті управлінські дії щодо поступової зміни експлерентної стратегії на іншу,

а на третій фазі "ДавайQдавай" такий перехід вже завершено. На наступних фазах тіснота зв'язку спорідQ

неності стає дуже низькою або відсутня. На фазах стабільність, аристократизм, салемQсіті, бюрократизм

та смерть спостерігається висока тіснота зв'язку тверджень протилежних за контекстом. Такі результаQ

ти свідчать про неефективність впровадження експлерентної стратегії на зазначених фазах. Практична

значимість полягає в удосконаленні моделей та методів формування проєктного інструментарію для упQ

равління змінами в організації.

The article summarizes the arguments and counterQarguments within the scientific discussion on the existence

of the closeness connection between the explerent competitive strategy and the phases of the organization life

cycle. The main goal is to determine the relationships and their types between the explerent strategy and phases

of the organization life cycle, changes during the transition from one phase to another, to identify new qualities

that accompany this transition, changes in structure, strategy, etc. The main task is to check the closeness of

three types: related, opposite and incomparable. To solve the tasks in the work used the method of morphological

analysis, analysis and synthesis, systematization, analysis of literature sources, methods of assessing the

consistency of expert opinions, the model of competitive strategies A. Yu. Yudanova, the model of the life cycle

of the organization according to I. Adizes. The originality lies in the formulation and solution of the scientificQ

applied problem of assessing the closeness of the relationship between the explerent strategy and the phases of

the organization life cycle and on their basis the choice or timely change of competitive strategy. Results.

Comparison of morphological statements has provided evidence of the significance and closeness of different

types of relationships. In the life cycle "balancing" phase, there is a very high degree of closeness between the

statements related to the context. In the second phase of the "baby's age", the closeness of the relationship is
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Періодичні потрясіння і жорстка конкуренція вима$
гають вибору стратегії, яка б гарантувала, з одного боку,
найбільш ефективне використання ресурсів і, а з іншо$
го — максимальну стійкість організації в умовах неста$
більності зовнішнього середовища [1]. Головними прин$
ципами ефективного розвитку організації вважають її
збалансованість [1; 2], сталість [1] і адаптивність [3—4],
а інструментами ефективного управління — стратегію
розвитку [1; 2; 5—7]. В основі сталого і збалансованого
розвитку лежить узгодження життєвого циклу органі$
зації і конкурентної стратегії [1], послідовного і цілес$
прямованого проведення змін.

Саме такі чинники часто не враховуються під час
формування конкурентних стратегій розвитку, що і при$
зводить до низькоефективної діяльності організації [1],
високої ентропії, (як міри розупорядкованості системи)
[8], а принцип системності не реалізується повною
мірою [7].

Отже, перед науковою спільнотою стоїть задача
визначення взаємозв'язків та взаємовпливів між вибо$
ром стратегії та фаз життєвого циклу організації, змін
під час переходу від однієї фази на іншу, визначенні но$
вих якостей, що супроводжують цей перехід, змін у
структурі, стратегії та інше.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Формування стратегії на основі життєвого циклу
організації дозволяє врахувати для кожної стадії різні
темпи розвитку [1], забезпечити їх баланс [5], драйвери
зростання [1], точки біфуркації [8], зробити розвиток ке$
рованим [9]. Керованість передбачає зміну властивостей
так, як це потрібно тому, хто здійснює керування [9].

Стає також очевидним і те, що в залежності від цик$
лічності розвитку організації доводиться використову$
вати обмежене коло стратегій і коригувати її в залеж$
ності від переходу на новий рівень свого розвитку [6].
Тому постає питання про новий підхід до вибору і викори$
стання стратегій: інтеграції ознак, типів зв'язків, які доз$
волять здійснити послідовний розвиток організації [6].

Врахування специфіки основних фаз життєвого цик$
лу організації дозволяє уникнути багатьох помилок у
ході її розвитку, передбачити появу типових проблем
зростання, сформувати адекватну особливостям конк$
ретної фази стратегію розвитку. Розвиток організації
по кривій життєвого циклу безпосередньо пов'язаний з
умінням адаптуватися [9]: "Ті, хто вміє адаптуватися про$
цвітають досить довго, а негнучкі швидко зникають" [5].

У науковій літературі представлено детальний аналіз
моделей життєвого циклу організацій, їх сильних та
слабких сторін, переваг та недоліків [3; 7; 8]. На основі
аналізу різних моделей життєвого циклу організацій, в
роботі [3] представлено обгрунтування вибору моделі
І. Адізеса для подальшого дослідження, як таку що має

still high, but in the third phase, "Come on, come on" becomes low. The implementation of the explerent strategy

is the most timely and effective in the "balancing" phase, but in the second phase of the "baby's age" management

actions should be taken to gradually change the explerent strategy to another, and in the third phase of "Come

on" such a transition is completed. In the following phases, the closeness of the relationship becomes very low or

absent. In the phases of stability, aristocracy, saleQcity, bureaucracy and death, there is a high degree of closeness

between statements opposite in context. Such results indicate the inefficiency of the implementation of the

explerent strategy in these phases. The practical value lies in the improvement of models and methods of forming

project tools for change management in the organization.

Ключові слова: конкурентна стратегія, життєвий цикл, адаптивність, морфологічний аналіз, тіснота зв'язку.
Key words: competitive strategy, life cycle, adaptability, morphological analysis, closeness of communication.

найбільші переваги та загальні для всіх моделей недо$
ліки.

Детальний аналіз типологій конкурентних стратегій,
їх сильні і слабкі сторони, переваги і недоліки наведені в
[1; 3; 7; 8]. Визначено, що найбільш раціональною для по$
дальшого дослідження у співвідношенні переваги$недоліки
є модель конкурентних стратегій А.Ю. Юданова [3].

Систематизація літературних джерел та підходів до
вирішення окресленої проблеми засвідчила існування
напрацювань щодо визначення взаємозв'язків та взає$
мовпливів між вибором стратегії та фаз життєвого цик$
лу організації [10, с. 110—124; 11], але в процесі аналізу
було виявлено ряд суперечностей, які потребують по$
дальшого дослідження та розв'язання [3]. Ці супереч$
ності в більшості пов'язані з тим, що не всі залежності
та відповідності виявлені між типами конкурентних
стратегій та фазами життєвого циклу організації [3]. На
основі аналізу публікацій, зрозуміло і те, що кожна
стратегія може перероджуватися в іншу у часі. Цей про$
цес адаптації потребує цілеспрямованих проєктних дій.

Відповідно до типології А.Ю. Юданова [12] виділе$
но 5 основних типів конкурентних стратегій: експлерен$
тна, комутантна, віолентна, патієнтна та леталентна [11,
12]. Дослідження типів зв'язків та спорідненості між фа$
зами життєвого циклу організації та стратегіями — це
об'ємне дослідження. В цьому досліджені буде розгля$
нуто тільки експлерентна стратегія, а визначення типів
зв'язків з іншими стратегіями буде перспективою по$
дальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження типів зв'язків пара$

метрів експлерентної стратегії за моделлю А.Ю. Юда$
нова відповідно до кожної фази розвитку організації за
моделлю І. Адізеса та визначення можливості викорис$
тання отриманих залежностей для забезпечення адап$
тації при управлінні організаційними змінами, обгрун$
туванні стратегічних цілей за фазами життєвого циклу,
формування проєктного інструментарію управління
змінами в організації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Для проведення дослідження було обрано метод
морфологічного аналізу [13, с. 57—58], що відноситься
до групи методів експертних оцінок. Вибір методу по$
в'язаний з відсутністю достатнього масиву достовірних
та надійних статистичних даних з питання, що дослід$
жується. Метод морфологічного аналізу дозволяє до$
сліджувати об'єкти різної природи, можливе його прак$
тичне застосування в широкому діапазоні (від фунда$
ментальних досліджень в технології до соціальних, полі$
тичних та економічних) [13].

Основними перевагами морфологічного аналізу вва$
жаються [13, с. 57—58]:

— рівноцінність всіх елементів аналізованого об'єкта;
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— максимальна чіткість формулювання поставлено$
го завдання;

— зняття обмежень в аналізі елементів досліджува$
ного об'єкта;

— можливість отримання нових та/або розвитку
вже наявних ідей.

Алгоритм проведення дослідження, який було за$
стосовано для проведення дослідження з виявлення
типів зв'язків параметрів експлерентної стратегії відпо$
відно до фаз життєвого циклу організації такий.

Крок 1. Поділ багатоаспектної проблеми на віднос$
но незалежні частини. Для цього характеристику кож$
ної фази розвитку організації (відповідно до моделі
І. Адізеса) було розбито на вісім морфологічних тверд$
жень, які описують параметри, характерні кожній із них,
а саме:

1. Фаза вихажування (зародження).
1.1. Організація, яка ще не з'явилася на світ і існує

тільки як ідея [14, с. 31].
1.2. Акцент робиться на ідеях і тих можливостях, які

обіцяє майбутнє [14, с. 31].
1.3. Перевірка життєздатності ідеї майбутнього

бізнесу [14, с. 31].
1.4. Створювана компанія ще не має ніяких матеріаль$

них активів [14, с. 31].
1.5. Засновник повинен закохатися в свою ідею, і ця

закоханість буде формувати і підтримувати його при$
хильність до майбутньої компанії [14, с. 32].

1.6. Виробити прихильність, порівнянну з ризиком,
який асоціюється зі створенням організації [14, с. 32].

1.7. Наявність відданого лідера [14, с. 32].
1.8. Засновується компанія або підрозділ всередині

підприємства, створюються передумови появи нового
продукту або виходу на новий ринок [14, с. 37].

2. Фаза "вік немовляти" (дитинства).
2.1. Фокус зміщується з ідей і можливостей на отри$

мання реальних результатів [14, с. 53].
2.2. Потрібні обсяги продажів [14, с. 53].
2.3. Насправді організація$немовля не є орієнтова$

ною на збут. Вона орієнтована на продукт [14, с. 53].
2.4. Якщо компанія розробила свій продукт у гаражі,

то їй необхідно провести бета$тестування продукту на
ринку [14, с. 53].

2.5. Засновники продають частки в акціонерному
капіталі для фінансування нових підприємств [14, с. 54].

2.6. Засновник компанії є в ній єдиним продавцем [14,
с. 54].

2.7. Компанія практично не має розробленої політи$
ки, системи, процедур або бюджету [14, с. 56]. Автори$
тарний стиль управління [14, с. 65].

2.8. Немає ніякої спеціальної системи прийому но$
вих співробітників або оцінки результатів роботи [14,
с. 57], функціонує неузгоджено [14, с. 58].

3. Фаза "Давай$Давай".
3.1. Ідея працює, компанія має стійке надходження

грошових коштів, а її збут зростає [14, с. 71$72].
3.2. Диверсифікація (хапається за все одночасно,

наприклад, одночасно взуттєвий бізнес і ріелторський)
[14, с. 74].

3.3. Спрямування на ринок не означає наявності мар$
кетингової орієнтації [14, с. 76].

3.4. Компанія продає продукт, перш, ніж конструк$
тори закінчують його проєктування, і перш, ніж техно$
логи розроблять цикл необхідних виробничих операцій
[14, с.77].

3.5. Примітивна система обліку не встигає за зрос$
танням збуту [14, с. 78].

3.6. Якості лідера — зарозумілість і відчуття всемо$
гутності [14, с. 79].

3.7. Крива збуту різко йде вгору, але серцевина ком$
панії починає загнивати [14, с. 83].

3.8. Недостатній контроль витрат [14, с. 99].
4. Фаза "Юність".
4.1. Спеціалізація бізнесу [14, с. 102].

4.2. Передавати повноваження своїм працівникам
[14, с. 102].

4.3. Розробляти схеми матеріальної винагороди, пе$
рерозподіляти ролі та обов'язки і узаконювати правила
і норми [14, с. 104].

4.4. Орієнтація, не на продукт, а на ринок [14, с. 104].
4.5. Організаційна структура компанії зазвичай не

може вміститися на одному аркуші паперу [14, с. 106].
4.6. Витрачають гроші на посилення контролю в

компаніях, що переживають скорочення продажів [14,
с. 109].

4.7. Компанії повинні переорієнтуватися з мети "чим
більше, тим краще" на мету "чим краще, тим більше",
тобто прагнути стати не сильнішими, а розумнішими [14,
с. 109].

4.8. Конфлікт між засновниками і професійними
менеджерами [14, с. 111].

5. Фаза "Розквіт".
5.1. Досягнення балансу між контролем і гнучкістю

[14, с. 118].
5.2. Наявність функціональних систем і організа$

ційних структур [14, с. 119].
5.3. Зростання збуту і зростання прибутковості [14,

с. 119].
5.4. Бачення може відображати бажання стати світо$

вим лідером у виробництві товарів певного асортимен$
ту і обслуговувати конкретну галузь, зберігаючи при
цьому вірність таким цінностям, як соціальна відпові$
дальність бізнесу [14, с. 120].

5.5. Висока якість продукції [14, с. 120].
5.6. Офіційно регламентовані процеси управління:

люди знають і розуміють, де і як приймаються рішення
[14, с. 122].

5.7. Високотехнологічні компанії, де інженери роз$
роблюють інновації, що приносять прибуток (поліпшу$
ючі, а не радикальні) [14, с. 124].

5.8. Споживачі є яскравими точками в центрі екранів
їх радарів, але вони не знаходяться в її ексклюзивному
фокусі [14, с. 125].

6. Фаза "Стабільність/захід".
6.1. Початок старіння організації. Втрата бажання

змінюватися і створювати нове [15].
6.2. Послаблюється підприємницька активність [15].
6.3. Пропадає інноваційність [15].
6.4. Попри послаблення підприємницької актив$

ності, організація все ще орієнтована на результат і доб$
ре організована [15].

6.5. З часом змінюється структура влади. Кермо
правління беруть у свої руки фінансовий та юридичний
відділи. Починається ера "цифр" [15].

6.6. Люди дуже дорожать досягненнями і поточни$
ми результатами, тому не бажають створювати загрози
стабільності, "освоюючи нові землі" та беручи на себе
нові ризики [15].

6.7. За інерцією організація рухається вперед, про$
те вже починає втрачати колишню гнучкість [15].

6.8. Організація володіє великими грошовими кош$
тами [14, с. 138].

7. Фаза "Аристократизм".
7.1. Старіння організації. Прибуток падає [14, с. 170].
7.2. Співробітники намагаються уникати конфліктів.

Для цього організація скорочує до мінімуму всілякі
зміни [14, с. 172].

7.3. Компанія вже не орієнтована на результати.
Практично не приймаються ризиковані рішення [14,
с. 172—173].

7.4. Організація неухильно віддаляється від своїх
клієнтів, і відбувається ослаблення духу підприємницт$
ва [14, с. 173].

7.5. Знижують очікування зростання; проявляють
мало інтересу до завоювання нових ринків, освоєння
нових технологій і розширення меж; [14, с. 173].

7.6. Витрачають гроші на системи контролю, премії та
бонуси, а також на облаштування приміщень [14, с. 173].
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Оцінка Оцінна характеристика 
–2 тези протилежні 
–1 тези більше протилежні, чим схожі 
0 тези різної природи, їх не можна порівняти 
+1 тези більше схожі, чим протилежні 
+2 тези схожі 

Таблиця 2. Шкала оцінки типу та тісноти зв'язку
між експлерентною стратегією та фазами

життєвого циклу організації

7.7. Більше турбуються про те, як робити, ніж про
те, що робити і чому [14, с. 173].

7.8. Стійке зниження гнучкості організації [14,
с. 174].

8. Фаза "Салем$сіті".
8.1. Остаточний занепад організації [14, с. 190].
8.2. Кожен концентрує зусилля на особистому ви$

живанні, а не на виживанні організації [14, с. 170].
8.3. Компанія стає зовсім старою, починається по$

лювання на відьом і знову відбувається зміна цілей [14,
с. 170].

8.4. Людей більше не цікавлять дивіденди, прибут$
ковість інвестицій або збут. Вони турбуються про те, хто
зуміє залишитися, а хто буде звільнений [14, с. 170].

8.5. Прибуток та збут падають, компанія збиткова
[14, с. 170].

8.6. Замість того щоб займатися проблемами орган$
ізації, люди втягуються в міжособистісні конфлікти,
звинувачують і дискредитують один одного [14, с. 191].

8.7. Організацію охоплює загальна параноя [14,
с. 191].

8.8. У підкилимну боротьбу включаються всі, і ні в
кого не залишається часу займатися потребами клієнтів
[14, с. 191].

9. Фаза "Бюрократизм".
9.1. Штучно продовжується життя компанії (смерть

компанії): субсидування або націоналізація [14, с. 194].
9.2. Організація знаходиться під строгим контролем

і більше ні за що не бореться [14, с. 171].
9.3. Бюрократизм: штучно підтримуване життя

організації [14, с. 194].
9.4. Компанія повинна була б померти, але її життя

підтримується штучним чином [14, с. 194].
9.5. Компанія спрямована виключно на правила і

норми [14, с. 195].
9.6. Компанія має багато систем, але усі вони мало

сприяють досягненню функціональної мети [14, с. 195].
9.7. Компанія не проявляє ніякого інтересу до по$

кращення своїх результатів за рахунок задоволення
потреб покупців [14, с. 195].

9.8. Компанії не в змозі самостійно генерувати до$
статню кількість ресурсів, збиткові [14, с. 195].

10. Фаза "Смерть".
10.1. Організаційна смерть [14, с. 202].
10.2. Відсутність ресурсів для винагороди праців$

ників організації за їх працю [14, с. 202].
10.3. Організація мертва, ніхто з її членів не хоче

з'являтися на роботі: для цього немає жодних причин
[14, с. 202].

10.4. Організація або зовсім або практично не збу$
ває та не отримує прибутку [14, с. 170].

10.5. В організації не залишається людей, готових
взяти на себе відповідальність [14, с. 202].

10.6. Інновації не впроваджуються [14, с. 170].
10.7. Клієнти не задоволені [14, с. 170].
10.8. Криза управління [14, с. 170].
Аналогічним чином за моделлю А.Ю. Юданова була

розбита на вісім морфологічних тверджень експлерен$
тна стратегія:

1. Принципові нововведення, що змінюють обличчя
всієї промисловості [12, с. 81].

2. Автори більшості радикальних нововведень [12,
с. 81], венчурні фірми [12, с. 81] (StartUp).

3. Обширні наукові та дослідно$конструкторські
роботи [12, с. 84].

4. Фірма, що заснована ентузіастами нового техніч$
ного напрямку [12, с. 84].

5. Готовність нести величезні, майже неприйнятні
ризики [12, с. 84].

6. Група з сильним лідером [12, с. 86], команда од$
нодумців [12, с. 86].

7. Ентузіаст нової справи абсолютно впевнений як у
технічній можливості реалізувати проєкт, так і в блис$
кучій подальшу долю його дітища на ринку [12, с. 70].

8. Сформована ентузіастом фірма ще не веде поточ$
ного виробництва [12, с. 85], а тому має фінансові труд$
нощі.

Крок 2. Формування "морфологічного ящику". Вісім
морфологічних тверджень, які описують параметри
кожної фази розвитку організації та вісім морфологіч$
них тверджень, характерних експлерентній стратегії
було розміщено у так званому "морфологічному ящи$
ку", який умовно зображений у вигляді матриці та офор$
млений в опитувальну анкету (табл. 1). Морфологічний
ящик потенційно містить всі можливі рішення.

Узагальнюючи матрицю "морфологічного ящика"
отримаємо (1):
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(1),

де ijF  —  j$те морфологічне твердження  i$тої фази
життєвого циклу організації;   E

n
 — n$ного морфоло$

гічного твердження експлерентної стратегії; R
k
 — k$

того респондента ( 1;10i = ; 1;8j = ; 1;8n = ; 1;4k = ).
За описаною послідовністю було розроблено 10 ан$

кет, кожна з яких містить 8 морфологічних тверджень
( 1;8j =  ) однієї із 10 фаз життєвого циклу організації
( 1;10i = ) та 8 морфологічних тверджень експлерентної
стратегії ( 1;8n = ).

Крок 3. Опитування, оцінка та аналіз результатів.
Для визначення рівня типу зв'язку між параметрами
експлерентної стратегії та фазами життєвого циклу
організації, залученим до експертної оцінки респонден$
там було запропоновано здійснити порівняльну оцінку.
На перетині морфологічних тверджень експлерентної
стратегії (Е) і фази (F

i
) експерти ставили оцінку за на$

ступною шкалою (табл. 2).
Респондентами дослідження стали: професорсько$

викладацький склад, аспіранти та магістри, які нав$
чаються за освітніми програмами "Менеджмент" та
"Управління проектами" Дніпровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна. Перед початком опитування з респонден$
тами було обговорено та роз'яснено термінологію дос$
лідження.

Далі підраховувалися кількості підсумкових значень
"$2", "$1", "0" "+1" "+2" (див. табл. 1) та ці значення за$
носилися в узагальнюючу підсумкову таблицю (табл. 3).

Потім була виконана згортка оцінок кожного екс$
перта (табл. 4) задля отримання сум трьох типів відпо$
відних тверджень:

— тверджень протилежних по контексту, які позна$
чені символом "$";

— тверджень, які не піддаються порівнянню, позна$
чених символом "0";

— тверджень, що мають споріднений контекст по$
значених символом "+".

Для цього значення "$2", "$1", "+1" та "+2" викорис$
товувалися, як ваговий коефіцієнт. Кількість оцінок твер$
джень, які не піддаються порівнянню та мають у даному
дослідженні і позначаються, як "0" залишилося не
змінним. Для зручності наступних розрахунків кількість
негативних тверджень розраховується по модулю.
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Приклад розрахунку наведено для оцінок першого
експерта для фази виважування (зародження):

1 1 –) ( 2) 0 ( 1) 2 2(F ER = − ⋅ + − ⋅ = ,
1 1 ) 2 41 1 17 99(F ER + = ⋅ + ⋅ = .

Далі здійснювався розрахунок тісноти зв'язку. Та$
кий розрахунок вважається надійним та достовірним за
умови, якщо коефіцієнт варіації оцінок експертів мен$
ше 25%. Коефіцієнт варіації та показник дисперсії роз$
раховувався за методикою наведеною в [16, с. 266—267],
результати представлено в таблиці 5. Оскільки коефі$
цієнти варіації менше 25% (табл. 5), то висновки екс$
пертів приймаються, як узгоджені [16, с. 266—267].

Розрахунок тісноти зв'язку (табл. 5) здійснюється
за формулами (2—4):

( )
( )

( ) (0) ( )
i k

і
i k i k i k

F ER
S

F ER F ER F ER
−

− =
− + + +

∑
∑ ∑ ∑ (2),

(0)
(0)

( ) (0) ( )
i k

і
i k i k i k

F ER
S

F ER F ER F ER
=

− + + +
∑

∑ ∑ ∑ (3),

( )
( )

( ) (0) ( )
i k

і
i k i k i k

F ER
S

F ER F ER F ER
+

+ =
− + + +

∑
∑ ∑ ∑ (4),

де ( )S − , (0)S , ( )S +  — тип зв'язку між морфологіч$
ними твердження експлерентної стратегії та і$тої фази
життєвого циклу організації відповідно для тверджень

протилежних по контексту (негативний зв'язок); твер$
джень, що не піддаються порівнянню (нейтральний зв'я$
зок); тверджень зі спорідненим контекстом (позитив$
ний зв'язок).

Відповідно для прикладу обчислення тісноти зв'яз$
ку для тверджень фази вихажування (зародження) жит$
тєвого циклу організації та експлерентної стратегії ста$
новлять (табл. 5).

 
1

2 2 3 2( ) 2,22%
2 2 3 2 4 6 6 5 99 84 94 98

S + + +
− = =

+ + + + + + + + + + +

1
4 6 6 5(0) 5,19%

2 2 3 2 4 6 6 5 99 84 94 98
S + + +

= =
+ + + + + + + + + + +

1
99 84 94 98( ) 92,59%

2 2 3 2 4 6 6 5 99 84 94 98
S + + +
+ = =

+ + + + + + + + + + +
Отримані результати інтерпретуються по шкалі

Чеддока для якісної оцінки для показників тісноти
зв'язку [17]. Результати дослідження наведено на
діаграмі (рис. 1).

ВИСНОВКИ
Досліджено тісноту зв'язків між експлерентною

конкурентною стратегією за моделлю А.Ю. Юданова та
фазами життєвого циклу організації за моделлю І. Аді$
зеса.

Респонденти 1R  2R 3R  4R  1R  2R 3R 4R 1R 2R 3R 4R 1R 2R  3R  4R  1R  2R 3R 4R
Фаза ЖЦО→ 

Кількість оцінок 
респондентів  
за твердженнями ↓ 

1. Вихажування 
(зародження) 

2. Вік немовляти 
(дитинства) 3. Давай-давай 4. Юність 5. Розквіт 

-2 0 0 1 1 0 0 1 0 7 7 6 6 5 2 4 8 4 6 6 8 
-1 2 2 1 0 2 3 0 2 9 9 12 8 7 18 13 6 12 6 8 4 
0 4 6 6 5 13 21 18 16 16 17 20 24 37 33 35 36 37 43 38 43 
+1 17 28 18 18 15 19 20 20 20 19 18 20 11 10 6 10 7 7 7 7 
+2 41 28 38 40 34 21 25 26 12 12 8 6 4 1 6 4 4 2 5 2 

Фаза ЖЦО→ 
Кількість оцінок 
респондентів  
за твердженнями ↓ 

6. Стабільність/ захід 7. Аристократизм 8. Салем-сіті 9. Бюрократизм 10. Смерть 

-2 41 34 32 36 36 34 38 34 28 30 37 28 29 31 35 27 30 24 29 35 
-1 8 11 12 12 19 18 12 20 19 22 13 25 21 14 15 24 16 21 18 11 
0 14 18 19 15 9 12 14 10 16 11 13 10 12 17 12 11 16 17 15 16 
+1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
 

Таблиця 3. Оцінки респондентів залежностей порівняння морфологічних тверджень
експлерентної стратегії та фаз життєвого циклу організації

Джерело: авторська розробка.

Респонденти 1R  2R 3R  4R  1R  2R 3R 4R 1R 2R 3R 4R 1R 2R  3R  4R  1R  2R 3R 4R
Фаза ЖЦО→ 

Кількість оцінок 
респондентів  
за твердженнями ↓ 

1. Вихажування 
(зародження) 

2. Вік немовляти 
(дитинства) 3. Давай-давай 4. Юність 5. Розквіт 

– 2 2 3 2 2 3 2 2 23 23 24 20 17 22 21 22 20 18 20 20 
0 4 6 6 5 13 21 18 16 16 17 20 24 37 33 35 36 37 43 38 43 
+ 99 84 94 98 83 61 70 72 44 43 34 32 19 12 18 18 15 11 17 11 

Фаза ЖЦО→ 
Кількість оцінок 
респондентів  
за твердженнями ↓ 

6. Стабільність/ захід 7. Аристократизм 8. Салем-сіті 9. Бюрократизм 10. Смерть 

– 90 79 76 84 91 86 88 88 75 82 87 81 79 76 85 78 76 69 76 81 
0 14 18 19 15 9 12 14 10 16 11 13 10 12 17 12 11 16 17 15 16 
+ 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 

Таблиця 4. Укрупнена матриця оцінок респондентів залежностей порівняння морфологічних тверджень експлерентної
стратегії та фаз життєвого циклу організації

Джерело: авторська розробка.
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На основі порівняння морфологічних тверджень
отримано докази значущості та наявності різних типів
тісноти зв'язків.

На першій фазі "виважування (зародження)" жит$
тєвого циклу виявлено дуже високу тісноту зв'язку
між твердженнями спорідненими  за контекстом. На
другій фазі "вік немовляти" тіснота зв'язку ще висо$
ка, але її значущість знижується. На третій фазі "Да$
вай$давай" тіснота зв'язку спорідненості вже низька
та на наступних фазах стає дуже низькою або відсут$
ня.

На основі отриманих результатів можна зробити
висновок, що реалізація експлерентної стратегії
найбільш органічна на фазі "виважування" життєвого
циклу організації, але на другій фазі "вік немовляти" по$
винні бути прийняті управлінські дії щодо поступової
зміни експлерентної стратегії на іншу, а на третій фазі
"Давай$Давай" такий перехід вже здійснено. Така по$
слідовність забезпечить адаптацію при управлінні орга$
нізаційними змінами, а проєктні рішення, що спрямо$
вані на реалізацію експлерентної стратегії будуть ефек$
тивними та своєчасними.

На четвертій фазі "Юність" та п'ятій фазі "Розквіт"
виявлена слабка тіснота зв'язку тверджень, що не підда$
ються порівнянню. Отже, на цих фазах не спостерігаєть$
ся практично ніякого зв'язку з експлерентною страте$
гією, а отже, вона повинна бути повністю замінена
іншою.

З шостої по десяту фази спостерігається висока
тіснота зв'язку тверджень протилежних за контек$
стом. Такі результати свідчать про неефективність
впровадження експлерентної стратегії на зазначених
фазах, опір та потребу відмовитися від її впроваджен$
ня.
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Рис. 1. Діаграма тісноти зв'язків фаз життєвого циклу організації та
експлерентної конкурентної стратегії
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