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ОСНОВНІ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

THE MAIN METHODS OF DIAGNOSIS OF ENVIRONMENT OF ACTIVITY OF THE 

ENTERPRISE 

 

Анотація. Визначено сутність теоретичних аспектів стратегічного управління 

підприємством. Досліджено найбільш розповсюджені методи стратегічного аналізу 

підприємства. Обґрунтовано важливість та необхідність стратегічного аналізу 

зовнішнього середовища підприємств. Розглянуто основні елементи зовнішнього 

середовища. Приділено увагу системі методів та прийомів аналізу макросередовища 

підприємства. 
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Abstract.  It defines the essence of the theoretical aspects of strategic management. 

Analyzed the most common methods of strategic analysis of the company. Explains the 

importance and the need for a strategic analysis of external environment of enterprises. 

Describes the main elements of the external environment. Attention is paid to the system of 

methods and receptions of analysis of macro environment of the enterprise. 
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Постановка проблеми. Сьогодні на функціонування підприємств суттєво впливає 

стан зовнішнього середовища, яке, в свою чергу, характеризується значним ступенем 

невизначеності та непередбачуваності. Трансформаційні процеси, що відбуваються в 

економіці України, потребують переосмислення підходів до управління вітчизняними 

підприємствами. Жорстка конкуренція між суб’єктами ринку, глобалізаційні процеси, 

низький технологічний рівень більшості вітчизняних підприємств та інше – це чинники, 

які впливають на економічний розвиток суб’єктів підприємницької діяльності. В таких 

умовах використання стратегічного аналізу як інструментарію для прийняття 

управлінських рішень дозволяє адаптуватись підприємствам до представлених 

економічних умов й забезпечити їх стратегічний розвиток. 

Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у теорію дослідження теоретичних 

аспектів стратегічного аналізу підприємств та проблеми вибору найбільш ефективних 

методів його здійснення зробили такі відомі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 

П. Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, І. А. Ігнатьєва, І. В. Жалінська, Г. В. Осовська, 

І. М. Парасій-Вергуненко, М. Портер, К. І. Редченко, М. Г. Саєнко, А. Стрікленд, 

А. Томпсон, Р. Фатхутдінов, О. Л. Фіщук, Н. В. Яшкіна та інші. 

Метою дослідження є аналіз та виявлення найбільш ефективних сучасних методів 

та інструментів стратегічного управління підприємствами. 

Виклад основного матеріалу. Базисом стратегічного управління є діагностика 

середовища підприємства, яка забезпечує основу для формування місії та цілей 

підприємства, а також для вибору відповідної стратегічної поведінки. При діагностиці 

відбувається оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства шляхом 



формулювання основних факторів впливу і вибір з них таких, які дійсно мають значення 

для організації. Методологічним апаратом проведення діагностики виступають 

нижченаведені методи. 

Найпоширенішим та, мабуть, найпростішим методом стратегічного аналізу є SWOT-

аналіз. SWOT-аналіз – це процес встановлення зв’язків між найхарактернішими для 

підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, 

результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору 

стратегій підприємства.  

SWOT-аналіз проводиться з метою дослідження підприємства як господарюючої 

системи у певному ринковому середовищі. SWOT-аналіз – це своєрідний інструмент; він 

не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу 

впорядкувати процес обмірковування всієї наявної інформації з використанням власних 

думок та оцінок. SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій 

підприємства з урахуванням їхніх особливостей – адаптації до середовища або 

формування впливу на нього. Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу 

пояснюються тим, що стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформації, 

яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а від так виникає потреба 

пошуку, розробки та застосування методів організації такої роботи.  

Наступним за популярністю методом стратегічного аналізу є метод БКГ. Даний 

метод дозволяє визначити стратегічну позицію підприємства з кожного напрямку його 

діяльності, і на основі аналізу цієї позиції вибрати правильну стратегію дій підприємства 

на ринку і оптимальну стратегію перерозподілу фінансових потоків між різними 

напрямками діяльності. За результатами аналізу підприємствах може зайняти одну із 

чотирьох позицій: «зірка», «дійна корова», «дика кішка», «собака». Залежно від позиції і 

обирається певна стратегія поведінки.  

Так, «зірка» – це ідеальна ситуація, яка сполучає високі перспективи росту ринку з 

сильними позиціями підприємства на цьому ринку. «Дійна корова» – ситуація, коли 

підприємство має сильні позиції на зрілому ринку. Ці напрямки діяльності приносять 

підприємству високий стабільний прибуток, хоча ріст тут не передбачається. «Дика 

кішка» – це ситуація, коли позиції підприємства є досить слабкими (невпевненими), але 

перспективи розвитку ринку достатньо привабливі. Їх інколи називають також «знаками 

питання» або «важкими дітьми». «Собака» – ситуація, коли слабкі позиції підприємства 

сполучаються з низькими темпами ринку.  

Модель Портера формалізує вплив п’яти визначених факторів на позицію 

підприємства: рівень суперництва між продавцями всередині галузі, наявність товарів 

замінників, можливість появи нових конкурентів, здатність постачальників сировини, 

матеріалів і комплектуючих, які використовуються фірмою, диктувати свої умови, а також 

здатність споживачів продукції фірми диктувати свої умови.  

Тобто дана методика стратегічного аналізу зосереджує свою увагу на конкурентній 

силі підприємства та рівню взаємовідносин підприємства із постачальниками і 

споживачами та дозволяє визначити найкращу відповідність між внутрішнім станом 

організації і дією сил у її зовнішньому оточенні.  

Застосування для аналізу моделі п’яти конкурентних сил М. Портера дозволяє 

визначити структуру цих сил, оцінити кожну силу і приступити до формування 

конкурентної стратегії діяльності підприємства.  

Метод SPACE являє собою комплексний метод, призначений для аналізу позиції на 

ринку і вибору оптимальної стратегії підприємства. Алгоритм застосування даного методу 

полягає в тому, що передбачено виокремлення чотирьох груп критеріїв оцінки діяльності 

підприємства: фінансова сила підприємства, конкурентоспроможність підприємства та 

його положення на рику, привабливість галузі функціонування підприємства та 

стабільність галузі функціонування підприємства.  

Сутність PEST-аналізу полягає у виявленні й оцінці впливу факторів 



макросередовища на результати поточної й майбутньої діяльності підприємства. Метою 

PEST-аналізу є відстеження змін макросередовища за чотирма ключовими напрямками і 

виявлення тенденцій непідконтрольних підприємству, але здійснюючих вплив на 

прийняття стратегічних рішень.  

Першим таким фактором є політичний фактор. Даний фактор вивчається, в першу 

чергу, для того, щоб мати чітке уявлення про наміри органів державної влади відносно 

розвитку суспільства й про засоби, за допомогою яких держава припускає запроваджувати 

в життя свою політику. Наступним аналізується економічний фактор, що дозволяє 

зрозуміти, як на рівні держави формуються й розподіляються економічні ресурси. Далі 

вивчається соціальний фактор, вивчення якого спрямоване на те, щоб усвідомити й 

оцінити вплив на підприємство таких соціальних явищ, як рівень життя людей, 

відношення людей до праці і якості життя, мобільність людей, активність споживачів 

тощо. Останнім аналізується технологічний фактор, що дозволяє передбачати можливості, 

пов’язані з розвитком науки й техніки.  

Висновки. Наведено всі основні методики стратегічного аналізу, але варто зазначити, 

що жодна з цих методик не дає стовідсоткового результату. Лише їх комплексне 

застосування, в поєднанні із глибоким фінансово-економічним аналізом дасть змогу 

підприємству вірно визначити ціль та інструменти завдяки яким, дана ціль буде 

досягатися. 
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