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2.1 Актуальність стратегічного менеджменту. 
Залог успіху будь-якою компанії – розроблення такої стратегії менедж-

менту, за якою дії та внутрішня структура організації оптимально відповідають 
зовнішнім умовам. При цьому компанія має пропонувати такі товари та послу-
ги, які б задовольняли б потреби клієнтів краще, ніж продукція конкурентів. В 
умовах високодинамічного оточення для багатьох компаній успіх є швидкоп-
линним явищем і компаніям, які колись були прикладами для наслідування у 
сучасному бізнес-світі, приходиться вести боротьбу за виживання. Невдачі 
обумовлені неспроможністю керівництва адаптуватися до змін, що сталися, їх 
випередили конкуренти, які зуміли розробити програми дій та внутрішню стру-
ктуру, яка в більшому ступені відповідає задачам та головній меті існування ор-
ганізації. Отже, зміни у зовнішньому середовищі бувають двох типів: 

Еволюційні, або поступові, або непереривчасті, – це зміни, що відбува-
ються досить повільно і їх легко спрогнозувати, наприклад, демографічна ситу-
ація, погіршення стану навколишнього середовища, завантаженість транспорт-
них магістралей. 

Революційні, або несподівані, або переривчасті – це раптові явища та по-
дії, появу яких було важко передбачити. Такі зміни важко враховувати в страте-
гічних планах, тому на теперішній час пристосовність компанії стала важливі-
шим організаційним чинником, ніж навики прогнозування. 

Дуже часто раптові зовнішні зміни називають «потрясіння» ринків. У на-
уковій літературі для характеристики таких явищ зазвичай використовують те-
рміни «стратегічні вікна» або «зміна парадигм».  

«Стратегічні вікна» – це можливості, що відкриваються перед суб'єкта-
ми господарювання в результаті різких змін на ринку. 

В умовах появи "стратегічного вікна" головне завдання лідерів полягає в 
тому, щоб «закрити кватирку» перш, ніж конкуренти закріпляться на ринку, а 
мета компаній-новачків — скористатися шансом, що з'явився.  

Основні причини «відкриття» стратегічних вікон: 
 нові технології; 
 нові сегменти;  
 нові канали розподілу;  
 переорієнтація ринку;  
 нове законодавство;  
 зовнішні потрясіння.  

Але чому не тільки новачки, а й лідери ринку поволі реагують на появу 
«стратегічних вікон»? До основних етапів сповільненої реакції на стратегічні 
вікна можна віднести такі.  

1) неуважність, коли проходить не один місяць, перш ніж керівництво 
компанії зверне увагу на різке зниження об'ємів продажів;  

2) періодом зволікання. Зазвичай менеджери нижніх рівнів чудово усві-
домлюють наявність серйозних проблем, але не мають можливості вплинути на 
ситуацію. Непорозуміння між владою компанії та менеджерами, що безпосере-
дньо працюють з клієнтами затримці з ухваленням рішення щодо реакції; 
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3) боротьба з кризою. Перша реакція керівництва направлена на змен-
шення витрат (як правило за рахунок оплати праці та інвестицій). Але з погляду 
закриття стратегічного вікна скорочення витрат є помилковим, адже проблема 
полягає не в рівні ефективності виробництва, а в його доцільності. Втрати ком-
панії обумовлені не низькою ефективністю виробництва, а тим, що вона вироб-
ляє "помилкову" продукцію, виявилася дуже міцно прив'язаною до технологій 
вчорашнього дня, застарілих товарів і «обмілілих» каналів розподілу.  

4) Нарешті, так як політика скорочення витрат провалилася, умовою ви-
живання фірми стають примусові зміни, пов'язані із звільненням менеджерів, 
відповідальних за важке положення компанії, пошук нової ефективної команди 
менеджерів,  яка здійснить крутий поворот в політиці компанії, розроблення та 
впровадження стратегії адаптації до змін. 

Стратегічний менеджмент, як управлінська система, як комплекс проце-
сів та дій,  займається проблемами прискорення реакції на нові зовнішні умови. 
Запізнювання по кожному виду реакції повинне скорочуватися або виключати-
ся зовсім, що досягається при використанні додаткових заходів, направлених 
на прискорення адаптації: 

1) Ефективні управлінські інформаційні системи. Затримки, пов'язані з 
неуважністю, можуть бути значно скорочені завдяки ефективному відстежу-
ванню поведінки споживачів. Наприклад, в сучасній роздрібній торгівлі вико-
ристовуються системи сканування штрих-кодів продукції, і інформація, що по-
ступає, попереджає керівництво компанії-постачальника про непередбачену 
зміну об'єму продажів. Чим швидше поступить сигнал про відкриття стратегіч-
ного вікна, тим ефективніше відреагують на нього менеджери виробника. 

2) Використання стратегічних можливостей. Для скорочення часу зволі-
кання ухвалені керівництвом рішення максимально швидко передаються мене-
джерам нижньої ланки, які мають бути орієнтовані не стільки на виробництво, 
скільки на споживачів, вчасно помічати зміни технологій виробництва, що від-
буваються, каналів розподілу і переваг покупців. Вище керівництво компанії 
повинне вселяти підлеглим думку про нестабільність ринкових умов і можли-
вості змін, а також заохочувати в них прагнення до реалізації вигод, що вини-
кають завдяки «відкриттю» нових стратегічних вікон. 

3) Пристосованість компанії. Зміни загрожують компанії тим, що її дохо-
ди почнуть скорочуватися швидше, ніж будуть скорочуватися витрати. Отже, 
найбільш очевидний, направлений на пристосування до нестійкої зовнішньої 
ситуації крок — реорганізація бізнесу, направлена на зміну постійних витрат. 

Підвищити ступінь пристосовності компанії до змін і знизити потенційні 
ризики дозволяє диверсифікація виробництва і ринків Прискоренню реакції на 
зовнішні зміни сприяє пошук динамічних, не приймаючих бюрократичні про-
цедури лідерів, здатних на активні рішучі дії. Нарешті, необхідність адаптації 
до зовнішніх умов підштовхує компанії до виходу за рамки річного планування 
бюджетів і обсягів виробництва з метою використання нових типів стратегічно-
го ринкового планування, які стимулюють керівництво на дослідження ринків і 
адекватної реакції на їх зміни. 
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4) Швидкі кадрові перестановки. Радикальні зміни ринку і технологій не-
рідко роблять непотрібними знання і навички управлінського персоналу, що 
діє. Якщо назріла необхідність кадрових перестановок, їх проводять максима-
льно швидко, щоб не посилювати положення компанії затримками в ухваленні 
рішень. От чому компанії потрібна сильна, незалежно мисляча рада, очолювана 
директором, що не бере участь в оперативному управлінні, та яка може висту-
пити ініціатором зміни команди менеджерів. Нестабільна зовнішня ситуація 
обумовлює виняткову важливість вдосконалення менеджменту фірми, наяв-
ність кадрового резерву, здатного взяти на себе тягар лідерства в період різких 
змін. 

Появу прийомів стратегічного менеджменту та їх впровадження в прак-
тику роботи фірм легше за все сприймати у історичному контексті. Дослідники 
зазвичай виділяють такі чотири етапи розвитку планування [1]: 

1. Бюджетування. В епоху формування гігантських корпорацій до Другої 
світової війни спеціальні служби планування, особливо довгострокового, в 
компаніях не створювались. Вище керівництво регулярно обговорювало та на-
мічало плани розвитку свого бізнесу, але формальне планування, пов'язане з ро-
зрахунками відповідних показників було обмежене складанням щорічних фі-
нансових кошторисів – бюджетів за статтями розходів. 

2. Довгострокове планування. В 1950-х роках – на початку 1960-х років 
характерними умовами господарювання компаній були високі темпи зростання 
товарних ринків, відносно висока передбачуваність тенденцій розвитку націо-
нального господарства. Ці фактори обумовили необхідність розширення рамок 
планування до довгострокового. Основна ідея методу – складання прогнозу 
продажів компанії на декілька років наперед. Головний показник – прогноз збу-
ту – базувався на екстраполяції продажів в минулі роки. Цей підхід, більш ві-
домий у нас як метод "планування від досягнень", широко використовувався в 
умовах централізованого управління радянською економікою.  

3. Стратегічне планування. В кінці 60-х років економічна ситуація в бага-
тьох промислово розвинутих країнах суттєво змінилась. З посиленням кризових 
явищ та міжнародної конкуренції прогнози на основі екстраполяції стали все 
більш розходитися з реальними цифрами. Найбільш типовою ситуацією стала 
постановка оптимістичних цілей, з якими не сходились реальні підсумки. Ви-
явилось, що довгострокове планування не спрацьовує в умовах динамічно мін-
ливого зовнішнього середовища та жорсткої конкуренції. Головним стержнем 
стратегічного планування є аналіз як внутрішніх можливостей організації, так і 
зовнішніх конкурентних сил та пошук шляхів використання зовнішніх можли-
востей з урахуванням специфіки організації. Тобто мета стратегічного плану-
вання – покращення реакції компанії на динаміку ринку та поведінку конкурен-
тів. 

 4. Стратегічний менеджмент. К 1990-м рокам більшість корпорацій у 
всьому світі розпочали перехід від стратегічного планування до стратегічного 
менеджменту. Стратегічний менеджмент визначено як комплекс не тільки стра-
тегічних управлінських рішень, що визначають довгостроковий розвиток орга-
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нізації, але й конкретних дій, що забезпечують швидку реакцію організації на 
зміну зовнішньої кон'юнктури. Стратегічний менеджмент на відміну від страте-
гічного планування є дієво орієнтованою системою, яка передбачає створення 
системи збору, аналізу інформації та прийняття стратегічних рішень в реально-
му часі у відповідь на появу "стратегічних вікон". Довгостроковий план є лише 
частиною стратегічного менеджменту, який включає також процес реалізації 
стратегії, оцінку та контроль.  

2.2 Сутність стратегічного менеджменту. 
Слово «стратегія» виникло від грецького strategia - stratos - військо, ago - 

веду, «мистецтво полководця», військове походження цього терміну припису-
ється Александру Македонському.  

Стратегія є детальний всебічний комплексним планом, який призначе-
ний для того, щоб забезпечити здійснення місії організації та досягнення її ці-
лей. Стратегічний план дає організації визначеність, індивідуальність, що до-
зволяє їй з одного боку, залучати ресурси та людей, які наче створені для цього 
виду діяльності, а з другого боку, відмовлятися від непріоритетних галузей чи 
сфер, які не відповідають місії організації. 

За визначенням Г. Мінцберга (університет МакДжилл, Монреаль, 1987), 
стратегія – це єдність п'яти "П": плану, прийому як тактичного ходу, поведін-
кової моделі, позиції по відношенню до інших та перспективу [2, С.15].  

Одне з визначень стратегії, яке широко цитується, було запропоновано 
професором Чандлером з Гарвардської бізнес-школи у 1962 р., і яке полягає в 
тому, що стратегія – це визначення основних довгострокових цілей та задач 
організації, прийняття курсу дії та розміщення ресурсів, необхідних для вико-
нання цих цілей. 

Таким чином, стратегічний менеджмент – це діяльність, що пов'язана з 
постановкою коротко- та довгострокових цілей та задач організації, гнучким 
регулюванням та проведенням своєчасних змін, адекватних впливу зовнішньо-
го середовища. 

Сутність стратегічного менеджменту у визначенні того, що фірма має ро-
бити в теперішній час, щоб досягти бажаних результатів у майбутньому вихо-
дячи з прогнозованої поведінки оточення.  

Стратегічний менеджмент зазвичай розглядається як сукупність п'яти 
взаємопов'язаних процесів:  

 аналіз середовища (внутрішнього та зовнішнього); 
 визначення місії та цілей; 
 аналіз та вибір стратегії; 
 реалізації стратегії; 
 оцінка та контроль виконання стратегії. 

Кожна з п'яти задач стратегічного менеджменту потребує постійного ана-
лізу та рішення – чи продовжувати роботу в заданому напрямку або вносити 
зміни. Менеджер не може дозволити себе відволіктися від стратегічний задач. В 
процесі стратегічного управління ніщо не є завершеним та всі попередні дії 
змінюються залежно від трансформації навколишнього середовища або появи 
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нових можливостей, які зможуть поліпшити ситуацію. Стратегічний менедж-
мент  - це процес постійного руху. Зміна обставин всередині організації або 
ззовні потребує відповідного корегування стратегії, тому процес стратегічного 
менеджменту є замкнутим циклом. До характеристик стратегічного менеджме-
нту як процесу можна віднести такі: 

П'ять задач стратегічного менеджменту тісно пов'язаними між собою, 
зміна параметрів керованої системи призводить до перегляду стратегічних ці-
лей, наприклад. 

Ці п'ять задач не  ізольовані, вони виконуються наряду з повсякденними 
обов'язками менеджера. Розроблення стратегії – це трудомісткий процес та ви-
магає від менеджерів постійної уваги до факторів, які визначили обраний на-
прямок. Стратегія потребує постійного вдосконалення. Але надмірна  концент-
рація на вдосконаленні складових стратегії може привести до негативних нас-
лідків: демотивувати робітників, збентежити споживачів.  

 
2.3 Сутність основних процесів (етапів) стратегічного менеджменту 

2.3.1 Аналіз зовнішнього середовища 
Зовнішнє середовище представлено низкою факторів, які можна згрупу-

вати в такі: середовище прямого впливу (споживачі, конкуренти, постачальни-
ки, державні контролюючі органи і т.ін.) та фактори макроооточення, до якого 
можна віднести демографічні, екологічні, соціокультурні, технологічні, еконо-
мічні та політичні фактори. Таке розділення на середовище прямого та непря-
мого впливу досить умовно, тому  що різні організації по-різному залежать від 
тих чи інших факторів. Менеджер в організації повинен визначити, ідентифіку-
вати чинники та оцінити характер їх впливу на діяльність організації (рис.1.1) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 - Зовнішні чинники, які організація має враховувати 
(внутрішнє коло – чинники прямої дії, зовнішнє – непрямої дії) 
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Аналіз середовища прямої дії здійснюється у такому порядку: 
1. Рівень конкуренції в галузі. 
При аналізі загальної ситуації в галузі і конкуренції в ній використову-

ється набір прийомів, який дозволяє правильно оцінити умови галузі, що змі-
нюються, і визначити характер і рівень конкурентної боротьби. Це дозволяє ви-
робити стратегію, відповідну загальній галузевій ситуації, і зробити виводи про 
привабливість галузі для вкладення коштів компанії. Мета проведення аналізу 
загального положення в галузі і конкуренції в ній — отримати відповіді на сім 
питань: 
1. Які основні економічні показники, що характеризують галузь? 
2. Які конкурентні сили діють в галузі і який ступінь їх впливу? 
3. Що викликає зміну в структурі конкурентних сил галузі і який вплив ці чин-
ники будуть здійснювати в майбутньому? 
4. У яких компаній найбільш сильні/слабкі конкурентні позиції? 
5. Хто швидше за все визначає, в якій області буде йти конкурентна боротьба в 
найближчому майбутньому? 
6. Які ключові чинники визначають успіх або невдачу в конкурентній бороть-
бі? 
7. Наскільки привабливою є галузь з погляду перспектив отримання прибутку 
вище середнього? 

Відповіді на дані питання формують основу для розуміння середовища, в 
якому діє фірма, і створюють базу для розробки стратегії, орієнтованої на умо-
ви конкуренції, що змінюються, і ситуацію в галузі.  

Оскільки галузі сильно розрізняються по своїй структурі і базовим харак-
теристикам, аналіз загальної ситуації в галузі і конкуренції в ній починається з 
огляду основних економічних характеристик. Як робоче визначення ми викори-
стовуємо термін "галузь" для того, щоб позначити групу фірм, чия продукція 
має настільки схожі якості, що боротьба йде за одних і тих же покупців. Чинни-
ки, які необхідно вивчити для того, щоб визначити основні характеристики га-
лузі, в основному такі: 

 розміри ринку; 
 масштаби конкуренції (конкуренція в місцевому, регіональному націона-

льному або світовому масштабі); 
 темпи зростання ринку і стадія, на якій знаходиться ринок (початок під-

йому, швидке зростання і зліт, початок зрілості, кінець зрілості і насичення, за-
стій і старіння, спад); 

 число конкурентів і їх відносні розміри — чи діє в галузі безліч дрібних 
компаній або в ній домінує невелике число крупних фірм; 

 кількість покупців і їх фінансові можливості; 
 чи йде інтеграція "вперед" або "назад" 
 напрями і темпи технологічних змін як в процесі виробництва, так і в 

створенні нових продуктів; 
 легкість входження в галузь і виходу з неї; 
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 чи є продукти/послуги фірм-конкурентів високодиференційованими, сла-
бкодиференційованими або практично однаковими; 

 чи мають можливість компанії здійснювати економію на масштабах ви-
робництва, транспортуванні, маркетингу або проведенні рекламних заходів; 

 чи є високий ступінь завантаження виробничих потужностей найбільш 
важливою умовою для досягнення низького рівня витрат виробництва; 

 чи має крива "навчання/досвід" в галузі такий вигляд, щоб середня ціна 
виробу зменшувалася у міру того як кумулятивний випуск (і, таким чином, дос-
від, якого набуває організація в процесі виробництва) зростає; 

 чи здійснюються в галузі необхідні капіталовкладення;  
 чи має галузь прибутковість вище або нижче середнього рівня прибули в 

цілому. 
В цілому сукупність змінних, що підлягають управлінню та які визнача-

ють успіх чи невдачу в конкурентній боротьбі в даній галузі, мають назву клю-
чові фактори успіху (КФУ) або "рецепт успіху" в галузі. В процесі стратегіч-
ного аналізу необхідно перш за все визначити КФУ даної галузі, а потім розро-
бити заходи з оволодіння найбільш важливими факторами успіху в конкурент-
ній боротьбі. 

КФУ можуть істотно розрізнятися в різних галузях. Крім того, з часом 
вони можуть мінятися в одній і тій же галузі під впливом змін загальній ситуа-
ції в ній. Нижче приведені найбільш поширені КФУ [6]. 

 У виробництві: низька собівартість продукції; висока якість продукції; 
високий ступінь використання виробничих потужностей; вигідне місцезнахо-
дження підприємства; доступ до кваліфікованої робочої сили; висока продукти-
вність праці; гнучкість виробництва. 

 У технологіях: масштаб і якість наукових досліджень, що проводяться; 
інновації у виробничий процес; ступінь новизни технології; можливість розро-
бки нових товарів. 

 У маркетингу: різноманітність моделей (видів) продукції; сприятливий 
імідж підприємства, відома торгова марка; мистецтво продажів; висока кваліфі-
кація торгового персоналу; привабливий дизайн і упаковка; високий рівень об-
слуговування; гарантії для покупців. 

 У збуті продукції: широка мережа оптових дистриб'юторів і ділерів; ная-
вність точок роздрібної торгівлі, що належать підприємству; низькі витрати ре-
алізації; швидка доставка. 

 В управлінні: високий професійний рівень менеджерів і працівників; 
уміння передбачати зміни зовнішнього середовища і швидко реагувати на них; 
уміння швидко виводити товар на ринок із стадії НІОКР; наявність добре захи-
щеної інтелектуальної власності; досконалі інформаційні системи; доступ на 
фінансові ринки. 

2. Споживачі. Для аналізу ринку споживачів, необхідно  
1. Розглянути ринкову структуру, подібну тій, що зображена на рис. 2.1 з 

тим, щоб: 
а) визначити місце компанії.  
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б) з'ясувати, яке положення займають інші компанії в даному ланцюзі? 
Якщо вони займають декілька важливих позицій, то чи є це їх перевагою? 

2. Отримати інформацію щодо структури прийняття рішень клієнта. 
Хто приймає рішення і хто впливає на рішення? Постачальник принтерів, на-
приклад, має справу з керівником офісу клієнта, закупівельним відділом, відді-
лом обслуговування (якщо він є) і безпосередньо з самими користувачами. Всі 
учасники повинні уміти правильно визначити свої бажання і наміри в контрак-
тах, що укладаються, про постачання. Важливо, що особливо стосується клієн-
та, знати, наскільки його рішення залежать від інших людей і чинників, і як 
можна впливати на ці чинники. 

3. Визначення стадій життєвого циклу продуктів (впровадження, зрос-
тання, зрілість, спад) і різних видів бізнесу. Важливо також знати, як швидко 
очікується перехід до наступної стадії. Стадія в життєвому циклі продукту мо-
же бути визначена за допомогою основних характеристик ринку, існуючій кон-
куренції і, в деякій мірі, розробкою продукту.  

Крім усього іншого, до аналізу ринку споживачів відносять: 
4. Легкість проникнення на ринок  
5. Розподіл доходів населення  
6. Рівень конкуренції в галузі (основні конкурентні переваги). 
3. Ринок ресурсів компанії, розвиток основних ринків, аналіз тенденції 

взаємозалежності. Рівень розвитку ринку основних ключових ресурсів або об-
межує або прискорює впровадження стратегічних рішень компанії, тому необ-
хідно оцінити рівень впливу кожного з них (рис. 2.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Рисунок 2.2 – Ринок ресурсів компанії 
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4. Тенденції законодавства і державного регулювання  
У процесі реалізації стратегічних рішень задіяні різні рівні влади, іноді 

навіть на європейському рівні, як, наприклад, норми WTO, причому вони сто-
суються різних сфер діяльності. Закони, положення і стандарти про охорону 
навколишнього середовища і про дотримання норм безпеки мають велике зна-
чення майже для всіх підприємців. Пряму дію можуть здійснювати також: уго-
ди по тарифах і торгівлі з різними країнами, протекціоністська митна політика 
держави, нормативні акти місцевих органів влади і центрального уряду, рівень 
розвитку правового регулювання економіки, основні положення антимонопо-
льного законодавства, кредитна політика місцевих властей, обмеження на 
отримання позик і наймання робочої сили (квоти) і т. ін. 

До аналізу середовища непрямої дії можна віднести такі чинники. 
5. Макроекономічні і міжнародні чинники. 
Темпи інфляції (дефляції), податкові ставки, міжнародний платіжний ба-

ланс своєї країни, рівень зайнятості населення, платоспроможність підприємств 
в галузі, стабільність грошової одиниці. При цьому існує нюанс: що для однієї 
організації є економічною загрозою, для іншої є можливістю розвитку. За часів 
спаду чи кризи платоспроможності, наприклад, галузь, що займається випуском 
запчастин для автомобілів та ремонтом (станція технічного обслуговування), 
процвітає. Оскільки,  в такі часи споживачі вважають за краще ремонтувати 
свої старі автомашини, а не купувати нові. 

В цьому розділі також треба зробити короткий огляд політики уряду кра-
їн, що включає захист або лібералізацію національного ринку, окремих галузей, 
зміни валютного курсу, та очікуваний прогноз подальшого розвитку. 

6. Соціальні і політичні чинники включають суспільні цінності, що 
змінюються, установки, стосунки, очікування. До деяких, важливих на даний 
час чинників, відносять переважаюче в суспільстві відношення до підприємни-
цтва, роль жінок і національних меншин в суспільстві, зміни соціальних уста-
новок менеджерів, рух в захист інтересів споживачів, усвідомлення покупцями 
своїх прав та вимоги до їх захисту і т.ін. Так, наприклад, державне регулювання 
та заборона в області розповсюдження GMO-товарів, маркування та стандарти-
зація харчових продуктів: чи діє відповідний державний механізм, і яким чи-
ном? 

7. Технологічні досягнення, що домінують в галузі. Це макропитання 
відноситься більше до загальних досягнень, чим питання про ресурси. Він сто-
сується класифікації домінуючих технологій, тобто інформаційної і комуніка-
ційної технологій, технологій виготовлення нових матеріалів, біотехнологій і 
інших змін в технології сучасного виробництва.  

Методика PEST-аналізу допомагає визначити характер впливу чинників 
середовища непрямого впливу. Дана модель початкова будувалась лише на чо-
тирьох критеріях, для яких вивели акронім PEST (Political – політичний, 
Economic – економічний, Social – соціальний, Technological – технологічний). 
Ці сили вважаються основними зовнішніми детермінантами розвитку організа-
ції. Пізніше замість чотирьох сил з'явилось п'ять, змінився і акронім на SLEPT 
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(+ Legal – юридичний). На даний момент концепція дістала розвитку до семи 
сил (+Education  - освіта та + Environment – охорона навколишнього середови-
ща) під акронімом STEEPLE (див. табл. 2.1). 

 
 

Таблиця 2.1 – Зміст чинників STEEPLE – моделі [18] 
Буква алфа-

віту 
Опис 

S Соціальні та культурні фактори, до яких відносять мову, культуру, відно-
шення та поведінку, які впливають на майбутні стратегії та ринки 

T Інновації в області технологій та продуктів, які демонструють, яким чином 
розвивається ринок, а також майбутнє розвиток досліджень та можливості, 
що відкриваються. 

E (E1) Економіка та конкуренція на ринку, яка враховує такі фактори, як економі-
чний цикл, інфляція, ціни на енергоносії та інвестиції. Надається оцінка 
того, як вони впливають на рівень ділової активності на кожному ринку.  

E (E2) Освіта, навчання та працевлаштування – головним чином, тенденції в цих 
сферах, які можуть впливати на наявність кваліфікованої робочої сили, а 
також потенційні потреби нових поколінь та ймовірні очікування.  

P Політичні фактори, концентровані у поточних та пропонованих політичних 
курсах, які впливають на організацію та його робочу силу.  

L Юридичні фактори, які сконцентровані на діючому та пропонованому за-
конодавстві. Не менше значення має дотримування організацією діючих 
законів та положень. 

E (E3) Охорона навколишнього середовища, яка передбачає оцінку впливу органі-
зації на навколишнє середовище на теперішній час та оцінку майбутнього 
впливу.  

 

2.3.2 Аналіз внутрішнього середовища 
Процес комплексного аналізу внутрішніх ресурсів та можливостей орга-

нізації, направлений на оцінку поточного стану бізнесу, його сильних та слаб-
ких сторін, виявлення стратегічних проблем має назву управлінського аналізу. 
Складною методологічною проблемою в управлінському аналізі є визначення 
кола показників, що треба проаналізувати. Відомий американський економіст 
Герберт А. Саймон (Simon) стверджує: "Число чинників, які потенційно мають 
відношення до ефективності тієї чи іншої організації, таке значне, що в кожний 
момент часу можна враховувати лише деякі найбільш очевидні з них. Набір цих 
чинників, що приймаються до уваги, постійно змінюється під дією зовнішніх та 
внутрішніх обставин" [3]. Наведемо на користь цього ствердження декілька ме-
тодик оцінювання. 

І.М. Герчикова [4] розрізняє два напрямки економічного аналізу в органі-
зації та відповідно дві групи показників:  

 показники, що характеризують економічний потенціал фірми; 
 показники, що характеризують господарчу діяльність фірми. 
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Діловий американський журнал Fortune та англійський Economist викори-
стовують такі критерії оцінки (за 10-бальною шкалою): 
1. Якість управління. 
2. Якість товарів, що виробляються, та послуг. 
3. Фінансовий стан організації. 
4. Якість маркетингу. 
5. Вміння приваблювати талановитих людей, сприяти їх розвитку та втримува-
ти їх в організації (лояльність персоналу). 
6. Довгострокові капіталовкладення. 
7. Здатності до інновацій. 
8. Відповідальність перед суспільством та природою. 

В Україні РА Експерт проводить оцінку підприємств за обсягом реаліза-
ції продукції та ринковою вартістю (капіталізацією) компанії. Фінансові радни-
ки здійснюють оцінку ефективності діяльності підприємства за таким загально-
прийнятими показниками (табл. 2.2). 

 
Таблиця 2.2 – Базові показники оцінки ефективності діяльності організації 

Показники Метод розрахунку 

1. Рентабельність продажів Балансовий прибуток/ Виручка від реалізація 
2. Рентабельність активів (return on 
assets, ROA) 

Балансовий прибуток/ Вартість активів 

3. Норма прибутку на власний капітал 
(return on equity, ROE) 

Балансовий прибуток / Власні кошти 

4. Норма чистого прибутку на власний 
капітал 

Чистий прибуток/Власні кошти 

5. Ефективність праці Виручка від реалізації/ Чисельність працівників 
 
В основі управлінського аналізу діяльності  повинні бути такі загально-

методологічні принципи: 
- системний підхід, згідно якого організація – це складна система, яка діє в се-

редовищі відкритих систем і яка складається в свою чергу з низки підсистем; 
- принцип комплексного аналізу всіх складових підсистем, елементів органі-

зації; 
- динамічний принцип та принцип порівняльного аналізу, а саме: аналіз всіх 

показників в динаміці, а також у порівнянні з аналогічними показниками 
конкурентних фірм; 

- принцип врахування специфіки організації (галузевої та регіональної). 
Розрізняють такі методи управлінського аналізу: 

- ситуаційний аналіз; 
- портфельний аналіз; 
- кабінетні дослідження: робота з бухгалтерськими документами, статистич-

ною та іншою внутрішньофірмовою інформацією; 
- спостереження та опитування робітників організації за спеціальними мето-

диками; 
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- екпертні оцінки; 
- "мозковий штурм", конференції та інші методи командної роботи; 
- математичні методи – аналіз трендів, факторний аналіз, розрахунок серед-

ньозважених показників, спеціальних коефіцієнтів і т.д. 
Ми пропонуємо двохступеневу програму аналізу внутрішнього середо-

вища, яку можна назвати аналізом переваг та недоліків. Починати його треба зі 
складання економічної моделі, в якій містяться розрахунки прибутків та вида-
тків за минулі роки (або інші показники фінансової та ринкової діяльності ор-
ганізації). Це називається оцінкою незмінності політики організації. Переваги 
такого аналізу в тому, що завдяки ньому можна легко провести паралель між 
одержаними та бажаними результатами діяльності організації.  

Другий етап аналізу внутрішнього середовища полягає в аналізі функції 
організації. Віссема Х. [5] виділяє такі три функції організації: 

- першорядні функції (або функції, що займають передову лінію фронту) – це 
функції, які, на погляд клієнта, обумовлюють різницю в конкурентоспромож-
ності організації. Чому клієнт вважає нашу організацію кращою? Проведіть со-
ціологічне опитування і ви здивуєтесь, тому що погляди топ-менеджменту та 
клієнтів можуть відрізнятися. Отже, в промислових організаціях – це якість ви-
робництва продукції, в страховій компанії – контрактна політика та політика 
виплат, в транспортних компаніях – маркетинг, саме перевезення та розвиток 
транспорту, в лікарнях – це якість лікування, в університеті – це якість освіти. 

- допоміжні функції – це функції, які працюють на клієнта, але сам він їх не 
ідентифікує с цими функціями. Традиційно, в промисловій компанії закупіве-
льна діяльність вважалась однією з допоміжних функцій, але є ситуації, коли 
успіх організації великою мірою залежить від непереривчастості  постачань. Те 
ж саме відноситься і до логістики та систем управління якістю (TQM). Інвести-
ції в банку – це допоміжна функція для більшості категорій клієнтів, на авіалінії 
– це обслуговування літаків, в лікарнях – це робота лабораторій, в університеті 
– якість послуг бібліотеки та Інтернет-кафе. 

- обслуговуючі функції пов'язані із задачами, які організація має виконати зі 
свого боку для подальшого життєзабезпечення, але які не цікавлять клієнта. Як 
правило, це одні й ті ж самі функції в різних організаціях: фінансовий та бухга-
лтерський облік, управління персоналом та організаційна діяльність, господар-
ське управління і таке інше. 

Коли менеджер приймає рішення про розроблення або вдосконалення 
стратегії організації, то він повинен звернути свою увагу по-перше на ті функ-
ції, які є найближчими до клієнта, адже саме цей принцип положено у класи-
фікацію функцій компанії. Коли функції класифіковано і вони поділені, то тре-
ба для кожної функції створити опитувальник, наприклад: 

 Як ми працюємо в даній сфері порівняно з аналогічними організаціями? 
 Як ця функція розвивається? 
 Чи є отриманий результат прийнятним? 
 Що ми збираємось робити далі? 
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Часто за еталон береться найсильніша організація в даній галузі і всі фун-
кції порівнюються з функціями організації-аналога. Такі дії носять назву мето-
да еталонного тестування. 

В результаті аналітичної роботи експерти та керівництво має визначити 
конкурентні переваги організації.  

Конкурентні переваги підприємства (КП) – це унікальні матеріальні та 
нематеріальні ресурси, якими володіє організація, які є стратегічно важливими 
для даної організації даної галузі, та які дозволяють перемагати в конкурент-
ній боротьбі. 

У короткостроковій перспективі конкурентоспроможність компанії зале-
жить від ціни і якості її готової продукції. Проте компанії в умовах глобальної 
конкуренції стають схожими з позицій стандартів якості своїх продуктів і собі-
вартості. Дотримуючись стандартів, компанія бере участь в конкуренції, все 
менше і менше залишаючи можливостей для джерел відмітних переваг. У коро-
ткостроковій перспективі для компанії може скластися сприятлива ситуація, 
використовуючи яку вона накопичує потенціал для формування майбутніх дов-
гострокових конкурентних переваг. Але чинники тимчасової конкурентної пе-
реваги – легко імітовані конкурентами або «випадкові» для розвитку компанії 
параметри зовнішнього середовища. 

У довгостроковій перспективі конкурентоспроможність – це створення 
ключових продуктів першими і з нижчими  витратами, ніж у конкурентів. Чин-
ники, що створюють стійкі довгострокові конкурентні переваги, – це керовані, 
важко імітовані конкурентами параметри внутрішнього середовища компанії, 
розвиток яких забезпечує характеристики ключових продуктів – споживчу цін-
ність продукції, унікальність та новизну. 

 
2.3.3 SWOT-аналіз 

Як результат аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища може ви-
ступати SWOT-аналіз, який ще називають ситуаційним аналізом.  SWOT-аналіз 
охоплює оцінку чинників зовнішнього середовища (загрози та можливості) та 
показників діяльності організації (сильні та слабкі сторони). SWOT-аналіз схо-
жий на складання стратегічного балансу: з одного боку сильні сторони компанії 
та можливості оточення, а з іншого слабкі сторони та загрози навколишнього 
середовища.  

Сила – це те,  в чому компанія успішна, або якась особливість, що надає 
їй додаткові переваги. Сила може полягати в навичках, значущому досвіді, цін-
них організаційних ресурсах або досягненнях, що позиціонують фірму як успі-
шний бренд (клієнти легко впізнають та відрізняють її серед інших схожих ор-
ганізацій), напрацьовані контакти організації з постачальниками. Силу можна 
отримати як результат стратегічного альянсу чи сумісних проектів з більш ус-
пішною організацією через обмін досвідом та знаннями. 

Слабкість – це відсутність чогось важливого для функціонування органі-
зації чи те, що їй не вдається (порівняно з іншими), або властивість, що ставить 
її в несприятливі умови. Слабкість робить організацію залежною від обставин, 
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насамперед, від загроз зовнішнього середовища. До поширених слабкостей віт-
чизняних організацій можна віднести: недостатню кваліфікацію кадрів, застарі-
лі технології та матеріально-технічну базу виробництва і т.ін. 

Можливості зовнішнього середовища, які відкриваються перед господа-
рюючими суб'єктами внаслідок різких або поступових змін називають "страте-
гічними вікнами". До причин появи стратегічних вікон треба відносити: зміни в 
законодавстві, появу нових технологій, нових сегментів, нових каналів розподі-
лу, переорієнтацію ринку (зміну природи попиту) та інші різкі потрясіння. Що 
для однієї організації загроза, те для іншої – можливість.  

Важливо пам'ятати, що баланс SWOT-аналізу має бути позитивним,  і 
якщо сильних сторін в організації недостатньо, керівництво має терміново 
створити базу, на якій обрана стратегія могла би існувати. В той же самий час 
успішна стратегія має бути направлена на ліквідацію слабких сторін, які роб-
лять компанію уразливою та  заважають її розвитку. Принцип SWOT-аналізу 
простий: стратегія має повністю враховувати сильні, слабкі сторони організації 
та її можливості. Отже, стратегія тільки тоді має шанс на успіх, коли SO>WT 
(див. табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 – Матриця SWOT-аналізу 
Назва поля Питома 

вага 
Оцінка 

експерта 
Назва поля Питома 

вага 
Оцінка 

експерта 
Strength 
Сила 
 

  Weakness 
Слабкість 

  

Opportunities 
Можливості 
 

  Threats 
Загрози 

  

Всього:  
 
 При цьому питома вага кожного поля дорівнює одиниці, а в середині по-

ля це значення розподіляється між зазначеними сильними, слабкими сторонами 
та чинниками зовнішнього середовища (наприклад, вплив дистриб'юторів оці-
нюється як 0,1). Оцінка експерта встановлюється в будь-якій системі вимірю-
вань. Частіше використовуються 5-ти та 10-тибальну шкалу оцінювання. 

 
2.3.4 Визначення місії та цілей організації 

Місія організації виражає чітку причину її існування. Це філософія, кредо 
та принципи взаємодії з середовищем. Місія повинна бути лаконічною і досту-
пною для розуміння та позитивною, адже її прийдеться повторювати і клієнтам, 
і інвесторам, а також своїм колегам та підлеглим. Місія повинна бути сформу-
льована так, щоб її не треба було докорінно змінювати через п'ять років. Не 
можна позначати в місії "подальший розвиток" та "ефективне функціонування", 
це мета, а не місія. Місія відповідає на питання: "Навіщо ви світові? Що ви мо-
жете дати людям?".  

SO WT 
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Наприклад, місія Американського Червоного Хреста звучить таким чи-
ном: "Наша місія – покращувати умови життя людей, піклуватися про людей та 
допомагати їм уникати критичних ситуацій та справлятися з ними". 

Місія Public Service Company of New Mexico. Наша місія – працювати на 
благо людям. Ми надаємо нашим замовникам послуги в області електроенергії і 
інформації з енергетики з метою якнайкращого задоволення їх потреб. 

Виникнення організації, як правило, пов'язано з існуванням певної про-
блеми або низки проблем. Ці проблеми можуть бути комплексними, можуть 
мати вплив на регіон, або певний сегмент. Одні проблеми можуть бути широко 
відомими, а інші – відомими лише вузькому колу осіб, але не менш небезпеч-
ними. Точне формулювання проблеми дозволить скорегувати місію та бачення, 
які є визначальними при розробленні стратегії організації.  

Бачення – це узагальнене відображення ціннісних орієнтирів та оптиміс-
тичних очікувань. Формування бачення дозволяє досягти спільних поглядів 
щодо бажаного розвитку, з урахуванням існуючого стану, ресурсних можливо-
стей та обмежень. 

Одночасно з розроблення місії організації, необхідно визначити страте-
гічні та фінансові цілі організації.  

Стратегічні цілі визначають основні напрями діяльності і, як правило, ба-
зуються на таких показниках, як: частка ринку, товарообіг, конкурентоспромо-
жність компанії (продукції). 

Наприклад, стратегічна мета Apple Computer: "пропонувати якнайкращі 
технології для персональних комп'ютерів і передавати їх як можна більшому 
числу людей". 

Фінансові цілі – це орієнтири компанії, представлені фінансовими показ-
никами, наприклад: обіг, вартість акцій, прибуток і так далі 

Приклад формулювання фінансової мети Quaker Oats Company: "досягти 
прибутковості по акціях в 20% і вище, середнього зростання прибутку в 5% або 
вище; стати провідним виробником крупних торгових марок споживчих товарів 
і підвищувати прибутковість компаній з низьким рівнем прибутку або позбав-
лятися від них". 

 
2.3.5 Вибір стратегії та встановлення критеріїв успішності. 

Класифікація стратегій дозволяє суттєво спростити та прискорити процес 
визначення стратегії організації залежно від визначеної місії та цілей розвитку. 

На основі проведених досліджень запропоновано таку класифікацію стра-
тегій (табл. 2.4) 
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Таблиця 2.4 – Класифікація стратегій організації 
Класифікаційна ознака Типи стратегій 

1. Залежно від спрямованості зусиль: - інтеграція; 
- концентрація; 
- диверсифікація;  
- скорочення. 

2. Залежно від орієнтації на попит: 

 

- екслерентна; 
- патієнтна; 
- віолентна; 
- комутантна. 

3. Залежно від ключової конкурентної переваги: - мінімізація витрат; 
- диференціація; 
- фокусування. 

4. Залежно від ринкової поведінки: - наступальні (атакуючі) 
- захисні (оборонні) стратегії. 

5. Залежно від рівня стратегічних рішень 

 

- корпоративна;  
- функціональна; 
- операційна; 
- стратегія окремої СБО (стратегічної 

бізнес-одиниці). 
 
Функціональні стратегії в свою чергу поділяються на інноваційні, марке-

тингові, збутові, цінові, кожна з яких має різновиди залежно від ситуації, що 
склалася. 

Критерії успішності – це ті показники, на які орієнтована організація в 
своїй діяльності у процесі реалізації місії. До таких критеріїв, насамперед, від-
носять конкурентоспроможність організації.  

Конкурентоспроможність – це властивість об'єкта чи системи, що 
характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення ним кон-
курентної потреби порівняно з аналогічними об'єктами, представленими на 
даному ринку [7]. Конкурентоспроможність визначається як здатність витриму-
вати конкуренцію порівняно з аналогічними об'єктами на даному ринку. 

Критерії успішності стратегії визначаються стратегічними цілями, і ма-
ють бути чітко сформульовані до початку будь-яких дій з реалізації проекту, 
при цьому встановлюються кількісні, якісні показники та термін їх досягнення. 

Для оцінки успішності діяльності організації необхідно розробляти та 
впроваджувати систему моніторингу згідно з розробленою системою індикато-
рів для оцінки ступеню досягнення цілей. За результатами моніторингу готу-
ються відповідні звіти і пропозиції щодо внесення змін до плану тактичних дій 
з реалізації стратегії.  
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Розроблена стратегія має взаємопов'язувати основні ключові напрямки 
діяльності організації (рис. 2.3): структуру (Structure), загальні цінності (Shared 
Value), персонал (Staff), Стиль (Style), бізнес-процедури та системи (Systems), 
навички компанії (Skills) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Конструкція "сім S" – Seven S framework [2] 
 

2.4 Рушійні сили на ринку та фактори динаміки бізнесу 
Теорія життєвого циклу (ТЖЦ) товару набула широкого поширення в уч-

бовій літературі з маркетингу. ТЖЦ зробила вплив і на сучасні популярні мето-
ди стратегічного планування (наприклад, матриця БКГ або портфельний метод 
McKinsey). 

На рис. 2.4 представлено графічне відображення концепції життєвого ци-
клу товару, відповідно до якої кожен товар проходить чотири етапи (зазвичай 
продемонстровані S-образною кривою продажів): впровадження на ринок, зро-
стання, зрілість і спад. Полога фаза кривої, яка відповідає етапу впровадження 
товару на ринок, відображає труднощі подолання купівельної інерції, стимулю-
вання споживачів до пробних покупок. Потім, коли товар визнається успішним, 
відбувається швидке зростання його продажів за рахунок залучення нових спо-
живачів, що призводить до насичення потреби в ньому покупців і швидкому 
зниженню темпів зростання продажів товару щодо середніх темпів розвитку ві-
дповідного цільового ринку. Нарешті, у міру того як з'являються товари-
субститути, наступає період спаду. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегія 
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Рисунок 2.4 - Життєвий цикл товару 
Перевагами теорії життєвого циклу товару є наочність та простота цього 

методу, крім того для кожної стадії маркетологи розробили масу рекомендацій 
по стратегії маркетингу, маркетингу-мікс і його організації (див. таблиці. 2.5).  

На стадії впровадження стратегічна мета компанії-виробника полягає в 
агресивному проникненні товару на ринок, зосередженні уваги на покупцях, 
схильних до нововведень і прагненні заздалегідь забезпечити переваги в майбу-
тній конкурентній боротьбі. На етапі зростання, коли на ринку з'являються нові 
конкуренти, необхідно прагнути до поліпшення характеристик початкового то-
вару і створення його нових модифікацій, при цьому ціна товару зазвичай зни-
жується, а інтенсивність зусиль по його розповсюдженню зростає. При вступі 
ринку в період зрілості прибуток від реалізації товару скорочується, конкурен-
ція загострюється і фірма концентрує зусилля не на проблемах маркетингу, а на 
питаннях ефективності виробництва і розподілу і рівні витрат. Нарешті, на ета-
пі спаду товар втрачає всякі перспективи і його постачальник прагне по можли-
вості вилучити вкладені в його виробництво засоби і направити ресурси на роз-
робку і виробництво нових видів продукції. 

 
 
 
 
 
 
 
 

впровадження зростання зрілість спад 

Час 

Прибуток 

Обсяг продажів 
О

бс
яг

 п
ро

да
ж

ів
 т

а 
пр

и
бу

т
ок

 



(с) Всі права захищено. При відтворенні, копіюванні тексту використовуйте посилання: 
Швіндіна Г.О. Стратегічний менеджмент. Розділ.  Менеджмент для магістрів [Текст] : у 2-х т. Т.1 /  
За заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університет. кн., 2011. – С. – 71-129 Страница 90 

90

 
 

 
Таблиця 2.5 - Рекомендації зі стратегічних рішень згідно стадії життєвого циклу товару. 

Напрямки дій 
 

Впровадження 
 

Зростання 
 

Зрілість 
 

Спад 
 

Характеристики стадії 
Обсяг продажів 
 

Низький Швидке зростання Повільне зростання Зниження 
 

Прибуток 
 

Збитки 
 

Швидке  
збільшення 

Зниження  
рентабельності 

Стабілізація на  
низькому рівні 

Потік грошових коштів Негативний 
 

Помірний 
 

Високий 
 

Помірний 
 

Стратегія 
 Завдання 

 
Агресивне  

проникнення 
Максимізація частки 

ринку 
Підвищення  

прибутковості 
Виключення з  

виробничих планів 

Напрям зусиль 
 

Потенційні  
споживачі 

Нові сегменти ринку Захист частки ринку Скорочення  
витрат 

Цільова аудиторія  
споживачів 

Невелика кількість 
новаторів 

Ранні послідовники Більшість 
 

Консерватори 
 

Кількість конкурентів 
 

Невелика 
 

Зростаюча 
 

Велика 
 

Скорочується 
 

Відмітна перевага 
 

Нові характеристи-
ки товару 

Імідж торгової  
марки 

Ціна і обслугову-
вання 

Ціна 
 

Маркетінг-мікс1 
 Товар 

 
Початковий варіант Вдосконалений 

 
Диференційований Раціоналізація  

асортименту 
Ціна 
 

Висока 
 

Знижена 
 

Низька 
 

Стійка 
 

Зусилля з просування 
 

Високі 
 

Високі 
 

Скорочуються 
 

Низькі 
 

Реклама 
 

Створення  
обізнаності 

Формування  
переваг 

Створення прихиль-
ності до марки 

Вибіркові дії 
 

Розподіл 
 

Селективний 
 

Інтенсивний 
 

Інтенсивний 
 

Оптимізований 
 

Організація 
 Структура 

 
Команда однодум-

ців 
Група, сконцентро-

вана на ринку 
Функціональна  

група 
Скорочена група 

 

Спрямованість зусиль 
 

Інновації 
 

Маркетинг 
 

Ефективність 
 

Скорочення витрат 

Культура 
 

Добровільне  
об'єднання 

Підпорядкування 
цілям маркетингу 

Професіоналізм 
 

Стан пригніченості 

1Маркетинг-мікс – сукупність маркетингових рішень, що приймаються керівниками для реалізації стратегії по-
зиціонування і вирішення поставлених завдань. Концепція основоположних чотирьох "P" – товар (product), ціна 
(price), просування (promotion) і розподіл (place) (протиставляється чотирьом "С" покупця – потреби і потреби 
покупця (Customer needs and wants), витрати покупця (Costs to the customer), зручність (Convenience) і комуні-
кація (Communication)).[8, с.138] 
 

До слабких сторін концепції життєвого циклу товару відносять такі не-
доліки. 
1. Невизначеність поняття "товар". 
Відсутня єдина думка щодо того, в рамках яких понять оперує дана концепція. 
Природа рушійних сил, що визначають розвиток потреб, попиту, технологій, 
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категорій товарів, появу нових модифікацій товару і торгових марок мають аб-
солютно різну природу. 
2. Відсутність загальних закономірностей 
Яким би чином не визначалися товари, динаміка їх продажів не може бути опи-
сана єдиною стандартною кривою. Використання S-образної кривої припустиме 
тільки для деяких видів продукції, а реальні об'єми продажів варіюються зале-
жно від умов бізнес-середовища і стратегій конкурентів. 
3. Непередбачуваність переходу від етапу до етапу 
Хоча більшість звичайних і марочних товарів врешті-решт досягають піку про-
дажів, не існує способу, що дозволяє передбачити, коли це відбудеться. В де-
яких випадках для цього потрібно декілька місяців, в інших - десятки років. 
4. Не очевидність результатів 
Навіть у тих випадках, коли визначення кривої життєвого циклу товару не є 
складним, її сутність далеко не очевидна. Наприклад, при проходженні товаром 
фази зростання рівень чистого прибутку може бути як високим, так і низьким. 
Так, якщо бар'єри на вході в ринок відносно невисокі, а конкурентна боротьба 
відрізняється жорсткістю (як в деяких областях виробництва електронних уст-
роїв), швидке зростання об'ємів продажів супроводжуватиметься дуже низьким 
прибутком. Навпаки, у відсутність бар'єрів на виході і в умовах «гуманної» 
конкуренції, товари, що навіть вступили у фазу спаду, приносять вельми висо-
кий прибуток (наприклад, постачання матеріалів для ливарного виробництва). 
5. Відсутність зв'язку із зовнішніми діями 
Життєвий цикл товару нерідко визначається не стільки зовнішніми умовами, 
скільки ефективністю роботи менеджерів. Багатьох управлінців привчили до 
думки про те, що поняття життєвого циклу слід обов'язково застосовувати в 
будь-яких ситуаціях. Наприклад, якщо об'єми продажів товару стабілізуються, 
керівництво компанії не замислюється про вдосконалення технологій його ви-
робництва і пошук нових можливостей реалізації продукції, а просто класифі-
кує бізнес як «дійну корову» і шукає шляхи його перепрофілювання. У подіб-
них ситуаціях застосування теорії життєвого циклу підміняє собою об'єктивний 
аналіз ринку. 
6. Орієнтація на товар 
Основна концепція ринково-орієнтованих компаній полягає в тому, що будь-
який бізнес повинен сконцентрувати зусилля не на продажах товару, а на задо-
воленні потреб покупців. Теорія життєвого циклу представляється орієнтова-
ною швидше на товар, ніж на проблеми споживача. Концентруючи зусилля на 
конкретній продукції, менеджери випускають з уваги чинники, що визначають 
можливості бізнесу задовольняти потреби покупців в умовах ринкової конку-
ренції.  

Відсутність єдиного передбаченого циклу життя товарів детермінує нере-
альність стандартних моделей визначення стратегії. Теорію життєвого циклу 
тільки тоді має сенс застосовувати, коли мова йде не про товар, а про ринок, та 
динаміку його розвитку. Визначити динаміку його розвитку і особливостей 
конкурентної боротьби дозволяє аналіз деяких загальних процесів, спираючись 
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на результати якого менеджери дістають можливість як розробити стратегії ви-
користавши на свою користь ринкову ситуацію, так і впливати на сили, що ви-
значають напрям майбутніх змін. 

Професор Гарвардської школи бізнесу М. Портер (Porter) наочно довів, 
що рівень конкуренції в галузі можна охарактеризувати п'ятьма конкурентними 
силами (рис. 2.5). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.5 – Рушійні сили ринку (модель конкуренції М. Портера) [9] 

 
Конкуренти, що діють (суперництво між продавцями в галузі). Зі всіх 

п'яти сил – робить найбільший вплив. Інтенсивність конкуренції між продавця-
ми виявляється в тому, наскільки енергійно фірми використовують засоби кон-
курентної боротьби, що знаходяться в їх розпорядженні, такі як зниження ціни, 
покращення характеристик товару, вищий рівень обслуговування, терміни га-
рантійного періоду і т.д. Особливо важливими є два принципи конкуренції:  

1) могутня конкурентна стратегія, вживана однією фірмою, підсилює 
конкурентний тиск на інші фірми;  

2) вживані компаніями види конкурентної "зброї" визначають правила 
конкуренції в галузі, вже вищезгадані КФУ. 

Компанії-новачки. Фірми, що тільки що з'явилися на ринку, і які воло-
діють новими виробничими потужностями, бажанням забезпечити собі частку 
ринку і іноді значними ресурсами, необхідними для конкурентної боротьби. 
Серйозність загрози появи нових конкурентів залежить від двох чинників:  

1) бар'єрів на шляху проникнення на ринок;  
2) очікуваної реакції компаній, що діють на ринку, на появу новачка.  
Компанії-субститути (а також технології- і товари-субститути). Під суб-

ститутами розуміється весь спектр товарів, що задовольняють конкретну 
потребу покупця. Фірми однієї галузі промисловості нерідко вступають у від-
носини гострої конкуренції з фірмами іншої галузі промисловості, оскільки то-
вари, що випускаються ними, є взаємозамінними. Таким чином, конкурують: 
виробники окулярів і виробники лінз, цукру і цукрозамінниками, виробники 

Конкуренти, що  
діють на ринку 

Компанії - новачки 

Споживачі Постачальники 

Компанії - субстітути 
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пластикових контейнерів і виробники скляних, паперових, жерстяних та інших 
пакувальних матеріалів і т.д. 

Постачальники. У початковій фазі розвитку ринку проблема пошуку ві-
дповідних постачальників нерідко стає чинником, стримуючим зростання ком-
панії. Але зазвичай диктат постачальників слабшає по мірі зростання ринку. 

Споживачі. Аналіз розвитку ринку дозволяє передбачати деякі зміни в 
поведінці споживачів. По-перше, рівень попиту завжди змінюється. Зростання 
об'ємів продажів у міру насичення ринку скорочуватиметься. По-друге, відпо-
відно насиченню ринку зростатимуть очікування споживачів щодо товару. По-
третє, із зростання обізнаності про товар, зростають вимоги по відношенню до 
його якості та обслуговування.  

Стратегічний сенс моделі п'яти конкурентних сил. Цінність моделі 
полягає в тому, що вона допомагає визначити структуру цих сил. Для того, щоб 
проаналізувати конкурентне оточення, керівникам слід оцінити можливості ко-
жної з п'яти конкуруючих сил. Колективну дію цих сил визначає характер кон-
курентної боротьби на даному ринку.  

Для того, щоб успішно виступати на ринку, не піддаючи фірму негатив-
ній дії конкурентних сил, менеджери повинні розробити стратегії, які: 
1) ізолюють компанію настільки, наскільки це можливо від п'яти сил конкуре-
нції; 
2) вплинуть на закони конкуренції в галузі у вигідному для фірми напрямку; 
3) забезпечать сильну надійну позицію, що гарантує успіх в конкурентній "грі", 
що охопила дану галузь промисловості. 

Тепер необхідно прослідити як змінюється розподіл впливу конкурентних 
сил з урахуванням динаміки галузі. Еволюційний розвиток ринку зазвичай про-
ходить у чотири етапи. 

Виникнення ринку 
Новий ринок виникає завдяки різним інноваціям, ініціюють появу ринку 

першопрохідники, якими є компанії, що створили принципово новий товар (пе-
рсональний компютер Apple), впровадили нову маркетингову концепцію (Dell, 
що створила нові канали збуту продукції) чи розробили нові технології, що до-
корінно змінили виробничі витрати або підвищили доступність товару (ідея 
Саr-refour  - мережа перших супермаркетів, Federal Express – доставка по-
штою по всьому світі в самі короткі строки). 

Зазвичай на стадії формування ринку темпи зростання продажів незначні, 
тому необхідно сконцентрувати зусилля на інформуванні покупців про доско-
налість нового товару, переконати їх в його безперечних перевагах. Сумніви, 
високі витрати, супутні переходу на новий товар, відсутність налагодженої сис-
теми його розподілу і інфраструктури надання послуг також стримують покуп-
ців.  

Як тільки споживачі-новатори звикають до товару, з'являється перспек-
тива вельми високих темпів зростання ринку, що підкріплюється споживачами, 
що раніше ігнорували новинку. 
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На етапі становлення ринку рівень конкуренції невисокий. Основний опір 
першопрохідникам ринку чинять прихильники використання старих техноло-
гій. Проникнення на ринок нових компаній тимчасово обмежує зведення піоне-
рами таких бар'єрів на вході. 
- Патентний захист винаходів. 
- Унікальні технологічні знання для започаткування виробництва. 
- Інформація про специфічні потреби покупців. 
- Досвіду співпраці та налагоджена мережа з постачальниками сировини й ма-

теріалів. 
- Розміри венчурного капіталу, необхідного для початку бізнесу. 

Проте новачки навчилися легко долати «захисні лінії» першопрохідників. 
«Міграція» співробітників, розповсюдження знань і висока пристосовність аг-
ресивних і наполегливих конкурентів швидко пробивають проломи в тимчасо-
вій монополії лідерів, і протягом року на ринку зазвичай з'являється декілька 
компаній-новачків. 

Фаза швидкого зростання 
Фаза швидкого зростання характеризується появою нових сегментів по-

купців і нових сфер використання товару. "Каталізаторами" цих процесів ви-
ступають: активне розповсюдження інформації про товар серед нових груп по-
тенційних клієнтів, зниження рівня непоінформованості про характеристики 
продукту і порівняно невисокі витрати, пов'язані з переходом на його викорис-
тання, а також неминучим зменшенням ціни. Частіше за все саме зниження ці-
ни робить товар відразу привабливим для покупців, для яких інші його перева-
ги виглядають не дуже переконливо. При цьому число конкурентів нерідко зро-
стає у багато разів.  

Зазвичай ціни на товар починають швидко знижуватися у міру того, як 
накопичений досвід і зростання масштабів виробництва призводять до скоро-
чення величини витрат на одиницю продукції, а конкуренція вимушує компанії 
йти назустріч інтересам покупців. Надалі, у міру уповільнення темпів зростан-
ня, боротьба за ринкову «територію» загострюється. Основні конкуренти почи-
нають реалізацію глобальних планів і розширюють асортимент продукції, про-
суваючи її на нові ринки, на яких діють не менш сильні суперники. Прибуток 
компаній, які не змогли розробити надійну стратегію ринкового позиціонуван-
ня або досягти низького рівня витрат, знижується, і вони починають «планомі-
рний» відступ. 

Фаза зрілості 
Коли кількість нових споживачів товару і нових можливостей його засто-

сування стабілізується, ринок вступає у фазу зрілості. Основні маркетингові зу-
силля спрямовуються на пошуку додаткових можливостей використання това-
ру, а також на збереження або розширення частки ринку. Оскільки покупці 
продукції перетворилися на досвідчених споживачів, особливої важливості на-
бувають питання ціни і сервісу. Природні труднощі із знаходженням нових 
способів застосування товару і додання йому додаткових відмітних властивос-
тей, характерні для цього етапу, підсилюють дрейф у бік додання товару стату-
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су звичайного предмету масового споживання. Конкуренція загострюється. У її 
учасників з'являються надмірні виробничі потужності, ринок не відповідає на 
спроби його розширення, а «десанти» іноземних конкурентів підсилюють тиск 
на виробників. Скороченню доходів сприяють і інші чинники. По-перше, поси-
люються позиції ділерів, частина з яких виступає в ролі альтернативних поста-
чальників і випускає власні торгові марки. По-друге, конкурентам стає все важ-
че знижувати витрати, оскільки вони практично вичерпали можливості еконо-
мії, обумовленої масштабами виробництва і підвищення кваліфікації персона-
лу. У цих умовах починається швидкий відхід з ринку найслабкіших конкурен-
тів у формі або банкрутства, або злиття з іншою фірмою, або повного погли-
нання. 

У останній стадії зрілості ринок може консолідуватися навколо групи 
найбільших конкурентів, що успішно споруджують бар'єри на вході в ринок: 
скорочення витрат завдяки масовому випуску товару, необхідність здійснення 
значних капіталовкладень для успішного проникнення на ринок, переваги відо-
мих торгових марок і загроза контрзаходів на адресу новачків. До сучасних ри-
нків, що «дозріли» до олігополії, відносяться виробництво нафти, мережі супе-
рмаркетів в роздрібній торгівлі, а також виробництво і реалізація миючих засо-
бів. 

Тоді як внутрігалузева конкуренція сповільнюється, загострюється супе-
рництво в області нових технологій. Наприклад, безперервне поліпшення влас-
тивостей пластмас і композиційних матеріалів створює постійні проблеми для 
виробників стали, які прагнуть зберегти обсяги випуску продукції. Такі компа-
нії нерідко постають перед вибором або продовження даремних спроб проти-
стояти натиску субститутів, або здійснення крупних інвестицій в придбання 
нових технологій і адаптації до них свого бізнесу.  

Фаза спаду 
Настання фази спаду означає період стійкого зниження об'єму ринку, ко-

ли можливості залучення нових клієнтів і нових способів застосування товару 
повністю вичерпані, коли нові товари-субститути довели свою повну перевагу 
перед попередниками або при зміні потреб покупців. 

Ствердження про те, що ринок «знаходиться в занепаді», може стати не-
безпечною помилкою. Багатьом ринкам вже після констатації «летального кін-
ця» вдалося знайти нові джерела зростання. Відновлення зростання може бути 
досягнуте за рахунок нових товарів, нових способів їх застосування або нових 
клієнтів.  

Навіть якщо фаза спаду представляється очевидною, стратегічні наслідки 
даного факту неочевидні. Адже ринок не приходить в занепад відразу у всіх 
своїх сегментах; споживачі, зацікавлені в інноваціях, покидають його, спокуси-
вшись можливостями, що відкриваються, покупці, не охочі зрадити своїм прис-
трастям, залишаються. Дуже часто представники даної групи відрізняються 
консерватизмом і низькою чутливістю до змін ціни товару, можливо, через зви-
чку для них надзвичайно важливе власне уявлення про даний продукт. Іншою 
причиною може бути відсутність прийнятних альтернатив (якщо ціна товару не 
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є істотним елементом бюджету споживачів) або міцна прихильність до торгової 
марки, викликана довгостроковою дією реклами. У таких ситуаціях «ветерани» 
ринку дістають можливість підняти ціни, щоб компенсувати падіння об'єму ри-
нку. 

Для бізнесу, що вступив в період занепаду, М. Портер визначає чотири 
стратегічні варіанти розвитку [10]: 

• Лідерство. Компанія направляє засоби на придбання фірм-конкурентів та 
інші стратегії, що дозволяють розширити частку ринку, з метою завоювання на 
нім домінуючого положення. Ця украй ризикована стратегія виправдана тільки 
тоді, коли керівництво компанії твердо впевнено, що нова структура дозволить 
окупити інвестиції. 

• Ніша. Фірма направляє свої зусилля на найбільш «здоровий» і стабільний з 
погляду цін сегмент ринку. Реалізація стратегії може бути утруднена, оскільки 
конкуренти мабуть  також зроблять атаку на привабливий сегмент. 

• «Збирання врожаю». В цьому випадку фірма стурбована не стільки розши-
ренням частки ринку, скільки оптимізацією потоків грошових коштів. Дана 
стратегія має на увазі скорочення витрат, підвищення цін, раціоналізацію асор-
тименту, клієнтури і каналів розподілу і представляється найпривабливішою 
для компанії, що займає сильні позиції на ринку. Якщо ж виробник не належить 
до лідерів галузі, стратегія «збирання врожаю» швидко приведе до різкого ско-
рочення його частки ринку, що перекреслить всі інші можливі позитивні ре-
зультати. 

• Ліквідація. Бізнес компанії розпродається з метою максимізації об'єму ра-
ніше інвестованих коштів. Дана стратегія доцільна тільки в тих випадках, коли 
рішення про продаж ухвалюється на ранній стадії спаду ринку. Якщо вона запі-
знюється або приймається після закінчення «збирання врожаю», виставлений 
на продаж бізнес навряд чи приверне увагу покупців. 

Вибір конкретної стратегії залежить від результатів аналізу стійкості кон-
курентної позиції фірми і оцінки еволюційних ринкових процесів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Стратегії бізнесу на ринку, що переживає занепад 
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Якщо компанія займає міцне положення, а ринок у фазі спаду зберігає 
відносну стабільність, руйнівні цінові війни обходять його стороною, приваб-
ливість стратегії завоювання лідерства або власної ніші підвищується. З іншого 
боку, якщо компанія не має переваг перед конкурентами, якщо на ринку немає 
надійних ніш, а її продукція розглядається як масовий товар, найкращий варі-
ант — швидкий відхід з ринку. Чим раніше керівництво компанії розпізнає по-
чаток фази спаду, чим швидше воно усвідомлює суть процесів, що відбувають-
ся, тим більше у нього буде можливостей вибору стратегії. 

 
2.5 Сутність та специфіка стратегій організації 

2.5.1 Еталонні стратегії організації 
Залежно від спрямованості зусиль, як вже було зазначено, визначають та-

кі еталонні стратегії розвитку: стратегії концентрованого зростання; стратегії 
інтегрованого зростання; стратегії диверсифікованого зростання та стратегії 
скорочення. 

Розглянемо кожну з них. 
Група 1. Стратегії концентрованого зростання: 

 стратегія посилення позиції для вже освоєного продукту на вже освоєному 
ринку (за рахунок маркетингових зусиль); 
 стратегія пошуку нових ринків для вже освоєного продукту; 
 стратегія розробки нового продукту на вже освоєному ринку.  

Група 2. Стратегії інтегрованого зростання: 
 стратегія горизонтальної інтеграції (інтеграція з конкурентами); 
 стратегія вертикальної інтеграції, яку можна поділити на: 

- стратегію зворотної вертикальної інтеграції (інтеграція з постачальни-
ками); 

- стратегія інтеграції, що йде вперед (інтеграція з дистриб'юторами та то-
рговими агентами). 

Група 3. Стратегії диверсифікованого зростання: 
 стратегія центрованої диверсифікації (пошук додаткових можливостей для 
виготовлення нових продуктів на базі існуючого старого виробництва; воно за-
лишається в центрі бізнесу); 
 стратегія горизонтальної диверсифікації (виробництво нової продукції за но-
вою технологією, відмінною від тієї, що використовується на вже освоєному 
ринку); 
 стратегія конгломератної диверсифікації (фірма розширюється за рахунок 
виробництва нових продуктів, технологічно не пов'язаних з тими, що вже за-
своєні; нові продукти реалізуються на нових ринках; це найскладніша стратегія 
розвитку). 

Пояснимо таке явище, як диверсифікація зусиль. В даному випадку, диве-
рсифікація – процес проникнення фірми в інші галузі виробництва, що означає: 
1) вихід за рамки промислового ланцюга, усередині якого діє організація і пошук 
нового виду діяльності; 2) освоєння видів діяльності, не пов'язаних з традицій-
ним профілем, з метою оновлення портфеля (чиста диверсифікація).  
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Група 4. Стратегії скорочення: 
 стратегія скорочення витрат (розробка низки заходів щодо скорочення ви-
трат). 
 стратегія "відсікання" (закриття або продаж нерентабельних підрозділів або 
бізнесу, які погано поєднуються з тими, що залишилися); 
 стратегія «збирання врожаю» (скорочення закупівель і витрат на робочу си-
лу, отримання максимальних доходів в короткостроковій перспективі від про-
дажу наявних продуктів); 
 стратегія ліквідації бізнесу; 

Томпсон А.А. та Стрікленд А.Дж. запропонували таку матрицю для об-
рання стратегії розвитку залежно від темпів зростання ринку та конкурентної 
позиції бізнесу (рис. 2.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.7 – Матриця Томпсона-Стрікленда для вибору  
загальної стратегії [11]  

 
2.5.2 Стратегії організації залежно від орієнтації на попит 

Російський економіст А. Юданов [12] розділив все різноманіття конкуре-
нтних стратегій фірм, що діють на одному ринку, на чотири типи: коммутантів, 
патієнтів, віолентів, експлерентів. Вони відображають конкретний тип біологі-
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стратегій маркетингу залежно від кількості сегментів: масовий маркетинг, ди-
ференційований маркетинг та концентрований маркетинг [8]. 

Віолентні (силові) стратегії 
Віоленти («слони», «леви» — залежно від мобільності) — гіганти, поту-

жність яких дозволяє їм здійснювати контроль над значною часткою ринку. 
Конкурентна стратегія полягає у мінімізації витрат за рахунок масштабу діяль-
ності і задоволення масового попиту покупців. У вітчизняних умовах такі ком-
панії не захищені від появи іноземних конкурентів. Протекціоністська політика 
уряду, підтримуючи їх, одночасно пригнічує стимули для підвищення якості, 
зниження витрат. Сильні сторони фірм-віолентів: 
 висока продуктивність праці; 
 низькі витрати; 
 масовий випуск стандартної продукції (наприклад, хлібобулочні вироби, ко-
ди, сигарети, продукти масового попиту). 

Відповідаючи цим характеристикам, фірми-віоленти завойовують все бі-
льшу кількість секторів ринку. Реклама і потужні PR-технології допомагають їм 
займати вигідні позиції. 

Патієнтні (пристосовні) стратегії 
Патієнти («хитрі лисиці») — вузькоспеціалізовані фірми, що добре осво-

їли одну з ніш (сегментів) ринку. Як правило, це не дуже великі організації, які 
протягом багатьох років випускають продукцію певного типу, особливу, уніка-
льну продукцію високої якості для визначеного, частіше вузького, круга покуп-
ців. Фірми-патієнти, як правило, мають: 
 високу норму прибутковості; 
 підвищену стійкість до коливань попиту на ринку, оскільки орієнтовані в 
основному на забезпечених покупців; 
 низький відсоток банкрутств. 

Основна мета подібної фірми — знайти незадоволену потребу і таким чи-
ном зайняти місце і закріпитися на вільному сегменті ринку забезпечених спо-
живачів. При цьому майже не мають значення витрати на виробництво, швид-
кість модифікації і життєвий цикл товару. Головне — пристосуватися до стабі-
льного попиту на вибраному сегменті ринку. 

Наприклад, фірми, що виробляють класичні дорогі «Кадділаки» за інди-
відуальним замовленням або елітні духи, реалізують патієнтну стратегію. 

Експлерентна («піонерська») стратегія 
Експлеренти («метелики» або «ластівки») — фірми, чиєю конкурентною 

перевагою є інновації, нові технології і товари. Вони, як правило, слабо пов'я-
зані з ринком, не мають достатніх засобів для його освоєння і для проведення 
широкої маркетингової діяльності.  

Фірми, що реалізовують таку конкурентну стратегію, домінують за раху-
нок: 
 новизни товару; 
 принципово нової і ризикованої ідеї, яку прагнуть швидко впровадити у ви-
робництво. 
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Фірми-експлеренти, як правило, шукають альянс з крупними підприємст-
вами, прагнучи швидко впровадити новинку, щоб на ринку не з'явилися копії 
або аналоги. Вони ефективно діють як венчурні (ризикові) підрозділи крупних 
фірм або їх дочірні організації. Висока маржа (різниця між двома показниками, 
наприклад між собівартістю і ціною) і швидке зростання обсягів продажів — 
основні чинники їх успіху. Основний недолік — вірогідність ризику при виході 
на національний ринок. 

Коммутантні (сполучні) стратегії 
Коммутанти («сірі миші») — фірми, що займаються дрібним бізнесом 

або неспеціалізованим виробництвом; маленькі, гнучкі, такі, що легко підстро-
юються до змін ринкового попиту. Часто пропонують товари-імітатори, товари-
підробки. Не прив'язані міцно до певної області діяльності, легко переходять з 
одного ринку на іншій. Їм властива низька стійкісь на ринку. Гнучкість і прис-
тосовність складають основу цієї конкурентної стратегії. Такий тип характер-
ний для малого підприємництва на вітчизняному ринку. 

Основна мета даної стратегії - негайне задоволення будь-яких потреб ри-
нку. Коммутанти готові використовувати будь-яку можливість для комерційної 
діяльності. Наприклад, під час літніх відпусток на березі моря фірма організо-
вує катання на водних катерах, а взимку вона ж займається кур'єрськими послу-
гами по місту. 

Сильні сторони такої фірми — мобільність і висока пристосованість до 
різних умов ринку за рахунок безперервного пошуку прибуткових проектів, го-
товності до негайної переорієнтації діяльності і зміни її масштабів. 

На практиці організація може одночасно реалізовувати декілька страте-
гій. В цьому випадку говорять, що фірма здійснює комбіновану стратегію. 

 
2.5.3 Стратегії організації залежно від ключової конкурентної переваги 

М. Портер виділив три основні стратегії, які мають універсальний харак-
тер і застосовні відносно будь-якої конкурентної сили. Це — лідерство у витра-
тах, диференціація і фокусування. 

Лідерство у витратах створює велику свободу вибору дій як в ціновій 
політиці, так і при визначенні рівня прибутковості продукту. Стратегія знижен-
ня витрат широко застосовувалася в кінці ХIX – на початку XX сторіччя. Сьо-
годні вона набуває нової популярності у зв'язку з тим, що розвинені ринкові 
економіки вступили в так звану «епоху дефляції» (із-за насичення ринків), що 
означає загальне зниження цін і доходів населення. Основний недолік стратегії: 
із-за зниження витрат часто відбувається невиправдане зниження якості проду-
кту, що виробляється. 

Диференціація означає створення фірмою продукту або послуги з уніка-
льними властивостями, які найчастіше бувають закріплені торговою маркою. 
Коли унікальність товару закріплюється простою декларацією, тоді говорять 
про уявну диференціацію. Ця стратегія набула повсюдного поширення в розви-
нених економіках в другій половині XX ст. унаслідок насичення і індивідуалі-
зації споживчого попиту. Основний недолік стратегії: часто потрібні значні 
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вкладення засобів (інвестицій) в науково-дослідницькі та конструкторські ро-
боти (НДКР) і інноваційні процеси. 

Фокусування — це концентрація уваги на одному з сегментів ринку: осо-
бливій групі покупців, товарів або обмеженому географічному регіону розпов-
сюдження товару. Основний недолік стратегії — вимога точних результатів ма-
ркетингових досліджень, що не завжди можливо. 

Кожна з цих стратегій вимагає необхідних ресурсів, навиків і правильних 
управлінських дій менеджерів. 

В результаті у наш час сформовано п'ять варіантів підходів до стратегії 
конкуренції компанії, а саме (див. рис. 2.8): 
1. Стратегія лідерства у витратах передбачає зниження повних витрат виро-
бництва товару або послуги, що привертає велику кількість покупців. 
2. Стратегія широкої диференціації направлена на додання товарам компанії 
специфічних рис, що відрізняють їх від товарів фірм-конкурентів, що сприяє 
залученню більшої кількості покупців. 
3. Стратегія оптимальних витрат дає можливість покупцям отримати за свої 
гроші більшу цінність за рахунок поєднання низьких витрат і широкої дифере-
нціації продукції. Завдання полягає в тому, щоб забезпечити оптимальні (най-
нижчі) витрати і ціни щодо виробників продукції з аналогічними рисами і якіс-
тю. 
4. Сфокусована стратегія, або стратегія ринкової ніші, заснована на низьких 
витратах, орієнтована на вузький сегмент покупців, де фірма випереджає своїх 
конкурентів за рахунок нижчих витрат виробництва. 
5. Сфокусована стратегія, або стратегія ринкової ніші, заснована на диферен-
ціації продукції, ставить за свою мету забезпечення представників обраного се-
гменту товарами або послугами, що якнайповніше відповідають їх смакам і ви-
могам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.8 - П'ять основних конкурентних стратегій за М. Портером [9] 
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У таблиці. 2.6 представлені характерні риси цих конкурентних стратегій 
(для спрощення два різновиди сфокусованої стратегії об'єднано одним заголов-
ком, оскільки їх єдиною відмінною рисою є основа конкурентної переваги). 
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Таблиця 2.6 -  Відмінні риси основних конкурентних стратегій за М. Портером [11] 

Характеристика 
 

Лідерство у витратах 
 

Широка диференціація 
 

Оптимальні витрати 
 

Сфокусовані низькі витрати і 
сфокусована диференціація 

 
• Стратегічна мета 
 

• Орієнтація на весь ринок 
 

• Орієнтація на весь ринок 
 

• Покупець, що розуміє цін-
ності 
 

• Вузька ринкова ніша, де купіве-
льні потреби і переваги істотно 
відрізняються від решти ринку 

• Основа конкурентної 
переваги 
 

• Витрати виробництва ни-
жчі, ніж у конкурентів 
 

• Здатність пропонувати поку-
пцям щось, відмінне від кон-
курентів 

• Надання покупцям великої 
цінності за їх гроші 

• Нижчі витрати в обслуговуваній 
ніші або здатність запропонувати 
покупцям щось особливе, що від-
повідає їх вимогам і смакам 

• Асортиментний набір 
 

• Якісний базовий продукт 
без надмірностей (прийнят-
на якість і обмежений вибір) 

• Багато різновидів товарів, 
широкий вибір, сильний ак-
цент на можливість вибору 
серед  різних характеристик 

• Характеристики товару — 
від добрих до чудових, від 
властивих йому якостей до 
особливих 

• Задоволення особливих потреб 
цільового сегменту 
 

• Виробництво 
 

• Постійний пошук шляхів 
зниження витрат без втрати 
якості і погіршення основ-
них характеристик товару 

• Знаходження шляхів по ство-
ренню цінностей для покупців; 
прагнення до створення чудо-
вого товару 
 

• Впровадження особливих 
якостей і характеристик при 
низьких витратах 
 

• Виробництво товару, відповідно-
го даній ніші  
 

• Маркетинг 
 

• Виділення тих  характери-
стик товару, які ведуть до 
зниження витрат 
 

• Створення таких якостей то-
вару, за які покупець платити-
ме 
• Встановлення підвищеної 
ціни, що покриває додаткові   
витрати на диференціацію 

• Пропозиція товарів, анало-
гічних товарам конкурентів, 
але за нижчими цінами 
 

• Пов'язання сфокусованих  уніка-
льних можливостей із задоволен-
ням специфічних вимог покупця 
 

• Підтримка стратегії 
 

• Розумні ціни/ добра цін-
ність 
 

• Створення відмінностей ха-
рактеристик, за які платити-
муть  
• Концентрація на декількох 
ключових відмітних рисах; 
посилення їх і створення репу-
тації і іміджу товару 
 

• Індивідуальне управління 
зниженням витрат і підви-
щенням якості продук-
ту/послуги одночасно 
 

• Підтримка рівня обслуговування 
ніші вища, ніж у конкурентів; за-
вдання — не знижувати імідж 
компанії і не розпилювати зусилля, 
освоюючи інші сегменти або до-
даючи нові продукти для розши-
рення присутності на ринку 
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2.5.4 Оборонні та наступальні стратегії 
Вибір менеджерами компанії маркетингової стратегії визначається взає-

модією трьох чинників. По-перше, конкурентною позицією фірми. Чи є вона 
лідером ринку або тільки прагне зайняти провідне положення? По-друге її 
стратегічним завданням. Чи прагне фірма домінувати на ринку або розраховує 
зайняти зручну прибуткову нішу? По-третє, ринковою ситуацією. Чи знахо-
диться він на ранньому етапі зростання або у фазі пізньої зрілості?  

Оборонні стратегії є стратегіями першопрохідників, оскільки їм дово-
диться відбиватися від новачків і послідовників. 

Використовуючи шахову термінологію, можна сказати, що першопрохід-
ники ринку отримують найважливішу "перевагу першого ходу", яка, при прави-
льному використанні, можливо, обернеться лідерством на ринку і високими 
прибутками. До основних переваг першопрохідника відносять такі. 

• Наочна відмітна перевага. Компанії, що виходять на ринок по вже уто-
рованому шляху, вимушені пред'являти переконливі докази переваг своєї про-
дукції перед товарами першопрохідників. 

• Вищі ціни. Як правило, сегмент ринкових новинок мало чутливий до 
питань ціни, що забезпечує піонерам високі доходи. Їх послідовникам дово-
диться встановлювати нижчі ціни, для того, щоб добитися відмітних переваг 
перед товаром конкурентів в умовах збільшеної еластичності за ціною. 

• Витрати перемикання на інший товар. Покупці, що звикли до товару 
першопрохідників, вельми негативно відносяться до пропонованих конкурен-
тами змін. Витрати і ризики перемикання на інший товар є чинниками, що до-
зволяють піонерам порівняно легко утримувати своїх споживачів. 

• Економія, обумовлена накопиченими знаннями і зростанням масштабів 
виробництва. Першопрохідники добиваються значної економії у міру отриман-
ня досвіду роботи, удосконалення навиків і використання переваг нарощування 
масштабів виробництва, що дозволяє їм або проводити агресивну цінову полі-
тику, або здійснювати маркетингові інвестиції з метою збільшення частки рин-
ку компанії. 

Первинне стратегічне завдання першопрохідника — швидке зростання, 
коли стратегічні зусилля прямують на розширення ринку за допомогою стиму-
лювання покупок споживачами, що раніше не користувалися даним товаром, 
але що позитивно відносяться до новинок, здатними оцінити реальну користь 
товару і засобами, що володіють, для його придбання. Конкурентна стратегія 
полягає в отриманні переваг перед фірмами-послідовниками за рахунок макси-
мального швидкого освоєння нових сегментів і створення нових каналів розпо-
ділу. Необхідне виділення значних засобів на просування і рекламу для того, 
щоб інформувати аудиторію про новий товар і підтримувати інтерес до нього. 
Із-за початкової обмеженості ринку використовується один-два каналу розподі-
лу. 

У компанії-першопрохідника з часом з'являються серйозні конкуренти, 
стратегії яких необхідно ретельно аналізувати і переходить від стратегій завою-
вання до захисту завойованих позицій.  
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Оборонні дії компанії, що прагне зберегти лідируючі позиції, можна звес-
ти до таких (рис.2.9). 

1) Позиційна оборона 
Компанія, що використовує цю чисто оборонну стратегію, захищаючи за-

войовані позиції, прагне до зведення непереборних перешкод на найбільш віро-
гідних напрямах атакуючих ударів. В термінах маркетингу позиційна оборона 
має на увазі пошук засобів для захисту вироблюваних товарів і використовува-
них технологій. Насправді вона є одній з форм «маркетингової короткозорості». 
Річ у тому, що товари компанії були, є і будуть уразливі перед змінами техно-
логій і потреб споживачів. Тому пасивний захист (рекламна кампанія або ціно-
ва політика) не убереже продукцію від неминучого застарівання, обумовленого 
розвитком ринку. 

2) Захист флангів 
Захист флангів — ефективне доповнення до стратегії позиційної оборони. 

Для запобігання атакам конкурентів на найуразливіші ділянки лінії фронту 
(фланги), лідер споруджує додаткові сторожові форпости. В економічному сен-
су це означає випуск спеціальної конкурентної торгової марки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.9 – Оборонні стратегії [8] 
 

3) Попереджуючі оборонні дії  
Тоді як стратегія флангового захисту має на увазі використання у відпо-

відь ударів після атаки супротивника, агресивна оборонна стратегія направлена 
на завдання ударів по потенційному конкурентові до того, як він серйозно за-
грожує вашій компанії.  

 
 
Компанія, 
що атакує 

(3) 
Попереджую-
чі оборонні дії 
(4) 
Відбивання 
атаки 

(1) 
Позиційна 
оборона 
 
Компанія, що 
захищається 

(5)  
Мобільна 
оборона 

(2) Захист 
флангів 

(6) 
Вимушене 
скорочення 



(с) Всі права захищено. При відтворенні, копіюванні тексту використовуйте посилання: 
Швіндіна Г.О. Стратегічний менеджмент. Розділ.  Менеджмент для магістрів [Текст] : у 2-х т. Т.1 /  
За заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університет. кн., 2011. – С. – 71-129 Страница 106 

106

4) Відбивання атаки 
Як правило, лідер завжди завдає у відповідь удару по атакуючому конку-

рентові, причому найчастіше — в його найуразливіше місце.  
5) Мобільна оборона 
Мобільна оборона має на увазі розширення або диверсифікацію ринкових 

зусиль фірми, направлених на зміцнення її стратегічних оборонних позицій, що 
припускають визначення компанією свого бізнесу відповідно до основних пот-
реб покупців.  

6) Вимушене скорочення 
Іноді лідерові доводиться визнати, що він не має можливості захистити 

всі свої товари, і в цьому випадку він може ухвалити рішення відмовитися від 
оборони окремих позицій (там, де його товари і послуги не мають явних пере-
ваг), сконцентрувавши ресурси на підтримці ринків, що залишилися.  

 
Прерогативи на атаку належить компаніям - претендентам на лідерство. 
Претендентами на лідерство називають компанії, які прагнуть перевер-

шити ведучого в даний момент виробника і зайняти його місце.  
Серед них бути і невеликі підприємницькі фірми, і такі гіганти, як 

Unilever, Pepsi і Mercury. Ринкова стратегія лідера остаточно визначається при 
появі перших ознак агресивних дій його основного конкурента — в ранній або 
пізній фазі розвитку ринку. 

Напад на лідера має бути ретельно підготовлений.  
Претендент повинен скористатися слабкістю і неминучими помилками 

піонерів. До найбільш поширених прорахунків піонерів відносяться такі. 
• Маркетингові помилки. Зазвичай першопроходець не має можливості 

заздалегідь визначити найпривабливіші цільові сегменти  ринку і претендент 
повинен скористатися його помилками позиціонування. 

• Товарні помилки. Нерідко початковий варіант товару-новинки має тех-
нічні недоліки. Основний конкурент може ідентифікувати ці вади і усунути їх в 
своїй продукції, запропонувавши більш досконалий товар. 

• Застосування застарілих технологій. Сучасний ринок відрізняється шви-
дкими технологічними змінами. Використовуючи сучасніші технології, основ-
ний конкурент може звести нанівець всі переваги піонера і стати лідером. 

• Обмеженість ресурсів. Зазвичай першопрохідниками виступають неве-
ликі компанії з обмеженими фінансовими ресурсами і малим маркетинговим 
досвідом, не здатні реально конкурувати з крупними, досвідченими в конкурен-
тній боротьбі послідовниками, що забезпечують просування своєї продукції. 

На ранній стадії розвитку ринку двома найбільш ефективними стратегія-
ми претендента на лідерство є пошук нових сегментів ринку і пропозиція нових 
модифікацій товару. 

Ф. Котлер і Р. Сінгх визначили п'ять різновидів атакуючих стратегій, 
якими може скористатися фірма, що виходить на ринок услід за піонером, для 
опису яких ми ще раз скористаємося військовою термінологією (рис. 2.10). 
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Рисунок 2.10 - Наступальні стратегії [8] 
 

1) Фронтальна атака 
Фронтальна атака на лідера ринку припускає досягнення перемоги за ра-

хунок пропозиції покупцям товарів, якість яких вища, ніж у всіх відомих зраз-
ків, ціна - нижча або за рахунок домінування у витратах на рекламу і просуван-
ня. Реалізація такої стратегії, як правило, закінчується невдачею, оскільки за-
звичай лідер має нижчі витрати, а значить і достатні для контрудару ресурси. 
Фронтальна атака має сенс лише в тому випадку, якщо лідер серйозно ослабле-
ний. 

2) Флангова атака 
Флангова атака відрізняється від фронтальної тим, що вона завдає удару 

по найуразливіших позиціях лідера. Її успіху сприяють дві сприятливі обстави-
ни, що виникають зазвичай у фазі швидкого зростання ринку. Перша полягає в 
появі нових ринків (наприклад, в інших країнах) або сегментів, друга — в іден-
тифікації нових потреб покупців, які проігноровані лідером, або нових якостей 
товару (наприклад, низькокалорійне пиво). 

3) Спроба оточення 
Тоді як флангова атака направлена на конкретні опорні пункти оборони 

супротивника, дана стратегія направлення на одночасну атаку з різних напря-
мів. Конкурент лідера пропонує безліч нових товарів, призначених для невели-
ких або погано освоєних сегментів ринку. Атака ставить своєю за мету завдан-
ня ударів не по основних «фортецях» лідера, а лише по тих областях, де він діє 
недостатньо ефективно. 

4) Партизани в тилу ворога 
Невеликі компанії зазвичай не мають ресурсів ні для однієї з перерахова-

них стратегій. Тому вони практикують партизанські рейди в тилу, мета яких — 
порушення звичного ритму роботи лідера, з тим щоб, скориставшись його тим-
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часовим замішанням, спробувати розширити частку ринку. Такі дії не вимага-
ють великих витрат, та можуть виражатися в різних рекламних трюках, спеціа-
льних заходах щодо стимулювання продажів і інших цілеспрямованих акціях в 
обмеженому регіоні. 

5) Обхідний маневр 
Стратегія обхідного маневру припускає завдання удару в тих областях, де 

лідер ніяк не проявляє свою активність. До них можуть відноситися, наприклад, 
країни, в яких не відмічена присутність провідної компанії. Інший варіант атаки 
— розробка нових технологічних рішень. 
 

2.5.5 Розроблення стратегії за рівнями ієрархії 
Побудова такої піраміди — це не тільки завдання вищого керівництва. На 

крупних підприємствах вирішення по питаннях методів управління новими на-
прямами розвитку приймаються корпоративним керівництвом, керівниками го-
сподарських підрозділів, головами крупних функціональних відділів корпорації 
в цілому або її підрозділів (виробництво, маркетинг і продаж, фінанси, трудові 
ресурси і так далі), менеджерами заводів, регіональними торговими представ-
никами і менеджерами середньої ланки управління. У диверсифікованій компа-
нії стратегії розробляють на чотирьох різних організаційних рівнях. 
 Корпоративна стратегія (стратегія для компанії і сфер її діяльності в цілому). 
 Ділова стратегія (для кожного окремого виду діяльності компанії). 
 Функціональна стратегія (для кожного функціонального  напряму певної  
сфери діяльності). Кожна сфера діяльності має виробничу стратегію, стратегії 
маркетингу, фінансів і т. д. 
 Операційна стратегія (вужча стратегія для основних структурних одиниць: 
заводів, торгових регіональних представників і відділів (усередині функціона-
льних напрямів). 

 
На одногалузевому підприємстві існують тільки три рівні (відсутній кор-

поративний курс). Це продовжується до того часу, поки до уваги не беруться 
спроби диверсифікувати свою діяльність в інші сфери.  

Таблиця 2.7 містить види стратегічних дій, які відповідають кожному з 
чотирьох рівнів розробки стратегії. 

Корпоративна стратегія є загальним планом управління для диверсифі-
кованої компанії і представляє собою комплекс дій, заходів з затвердження по-
зицій організації в різних галузях промисловості, і підходів з ефективного уп-
равління портфелем компанії. 
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Рисунок 2.11 – Піраміда розроблення стратегії 
 
Терміном "бізнес-стратегія" позначають план управління окремою сфе-

рою діяльності компанії. Бізнес-стратегія складається з ряду підходів і напря-
мів, що розробляються керівництвом з метою досягнення якнайкращих показ-
ників роботи в одній конкретній сфері діяльності. Для окремої компанії, що 
займається одним видом бізнесу, корпоративна і ділова стратегії збігаються, 
оскільки стратегія компанії розробляється для одного єдиного виду діяльності; 
відмінність між корпоративною і діловою стратегією існує тільки в диверсифі-
кованій компанії. Ділова стратегія включає будь-які кроки і заходи, які керів-
ництво визнає доцільним зробити, враховуючи конкуренцію, економічні і рин-
кові чинники, демографію і запити покупців, нові законопроекти і правові ви-
моги, а також інші важливі зовнішні чинники. До ділових стратегій відносять 
всі стратегії конкуренції з огляду на обрані переваги, а також атакуючі та захи-
сні стратегії.  
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Таблиця 2.7 - Розділення завдання розроблення та впровадження стратегії за рівнями [11] 

Рівень стратегії Відповідальні особи Заходи, характерні для кожного рівня 

• Корпоративна  
стратегія 
 

• Керівники вищого 
рангу, інші ключові 
менеджери (рішення 
зазвичай ухвалюються 
радою директорів) 
 

• Створення і управління високопродук-
тивним господарським портфелем струк-
турних підрозділів корпорації (придбання 
компаній, зміцнення існуючих ділових 
позицій, припинення діяльності, що не 
відповідає управлінським планам)  
• Досягнення синергізму серед спорідне-
них структурних підрозділів і перетво-
рення його в конкурентну перевагу  
• Встановлення інвестиційних пріорите-
тів і напрям корпоративних ресурсів в 
найпривабливіші сфери діяльності 

• Ділова стратегія 
або бізнес-стратегія 
 

• Генеральні директо-
ри / керівники підроз-
ділів (рішення зазви-
чай ухвалюються кор-
поративним керівниц-
твом або радою дирек-
торів) 
 

• Розробка заходів, направлених на поси-
лення конкурентоспроможності і збере-
ження конкурентних переваг.  
• Формування механізму реагування на 
зовнішні зміни  
• Об'єднання стратегічних дій основних 
функціональних підрозділів  
• Зусилля за рішенням специфічних пи-
тань і проблем компанії 

• Функціональна  
стратегія 
 

• Керівники середньої 
ланки (рішення ухва-
люються колегіально в 
підрозділі) 
 

• Дії з підтримки ділової стратегії і дося-
гненню цілей підрозділу  
• Огляд, перегляд і об'єднання пропози-
цій менеджерів на місцях 

• Операційна стратегія 
 

• Керівники на місцях  
(рішення ухвалюються 
керівниками функціо-
нальних служб і інших 
відділів) 
 

• Дії за рішенням вузькоспеціальних пи-
тань і проблем, пов'язаних з досягненням 
цілей підрозділу 
 

 
Усередині компанії ділова стратегія зачіпає дії з розвитку навиків і спо-

собів роботи, необхідних для досягнення конкурентних переваг. Успішні ділові 
стратегії, як правило, направлені на розвиток професіоналізму в основних сфе-
рах діяльності фірми. Професіоналізм в основних сферах діяльності означає, що 
компанія працює в цій області особливо добре порівняно з конкурентами. Це є 
свого роду проявом її конкурентоспроможності.  

Термін "функціональна стратегія" відносять до управлінського плану дій 
окремого підрозділу або ключового функціонального напряму усередині певної 
сфери бізнесу. Стратегія маркетингу компанії, наприклад, може бути управлін-
ським планом по захопленню частини ринку в певному виді діяльності. Корпо-
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рація потребує такої стратегії для кожної основної виробничої одиниці або час-
тини бізнесу: НДКР, виробництво, маркетинг, обслуговування клієнтів, розпо-
діл, фінанси, кадри, інновації, екологічний менеджмент і так далі 

Функціональна стратегія, хоча і є вужчою в порівнянні з діловою страте-
гією, конкретизує окремі деталі в загальному плані розвитку компанії за раху-
нок визначення підходів, необхідних дій і практичних кроків по забезпеченню 
управління окремими підрозділами або функціями бізнесу. Роль функціональ-
ної стратегії полягає в підтримці загальної ділової стратегії і конкурентоспро-
можності компанії.  

Операційна стратегія – це конкретна стратегічна ініціатива і підход в 
керівництві ключовими оперативними одиницями (заводами, відділами прода-
жів, центрами розподілу) у вирішенні щоденних оперативних завдань, що ма-
ють стратегічну важливість (рекламні кампанії, закупівля сировини, управління 
запасами, профілактичний ремонт, транспортування). 

Операційні стратегії, не дивлячись на менший масштаб в порівнянні із 
стратегіями більш високого рівня, доповнюють і завершують загальний бізнес-
план роботи  компанії.  

Коли зростаюча компанія досягає певних розмірів, необхідно виділити в 
ній самостійні бізнес-одиниці, що полегшує управлінську діяльність. Для кож-
ної з таких стратегічних бізнес-одиниць (СБО) необхідно визначити сферу кон-
курентної боротьби. 

Стратегічна бізнес-одиниця – це самостійна, незалежна структура, 
яка займається розробленням, виробництвом та реалізацією ключового проду-
кту / чи послуги. 

Кожна СБО має бути реальною адміністративно-господарською одини-
цею. Іншими словами, їй слід діяти як самостійна незалежна фірма і в ідеалі за-
довольняти таким критеріям: 
 СБО повинна прагнути обслуговувати зовнішній, а не внутрішній ринок ком-
панії; тобто вона має бути "центром прибутку"; 
 кожна СБО повинна мати чітко обкреслені круги клієнтів і конкурентів; якщо 
дві СБО мають одних і тих же клієнтів і конкурентів, для них необхідно ввести 
загальне управління; 
 менеджери СБО покликані контролювати ключові фактори ринкового успіху; 
якщо керівництво приділяє основну увагу організації продажів або виробницт-
ва, ступінь його обізнаності про розвиток ситуації в цілому зменшується. 

 
2.6 Оцінка стратегічних можливостей СБО 

2.6.1 Принцип портфельного планування П. Друкера 
Принцип портфельного планування запропонував в 1965 році Пітер Дру-

кер, що встановив, що більшість товарів, а також ринків їх збуту можуть бути 
розділені на шість основних типів [10]: 
• «завтрашні годувальники» — нові товари, виробництво яких пов'язане з висо-
кими витратами сьогодні, але буде прибутковим в майбутньому; 
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• «сьогоднішні годувальники» — товари, які виробляються за сучасними техно-
логіями на добре організованому виробництві, і такі, що забезпечують фірмі бі-
льшу частину поточних доходів; 
• «проміжна категорія» — продукція СБО, яка здатна показати добрі результа-
ти, якщо в них будуть проведені радикальні перетворення;  
• «товари вчорашнього дня» — СБО, які колись займали передові позиції, але 
втратили лідерство на ринку. 
• «ті, що плентаються в хвості» — товари, які ніколи не досягнуть планованого 
рівня збуту, якщо не відбудеться катаклізмів; 
• «фіаско» — продукція СБО, яку слід було давно ліквідувати. 

П. Друкер показав, що компанії нерідко допускають «перекачування» ре-
сурсів в підрозділи останніх трьох груп, що завдає збитку структурам, потен-
ційно здібним до досягнення видатних результатів. Останнім часом широко ви-
користовуються досконаліші методи портфельного планування, що дозволяють 
визначити перспективні цілі СБО і прийняти рішення щодо розподілу ресурсів 
між ними. 

 
2.6.2 Матриця Абеля 

Важливий крок в визначенні бізнесу і в цілому в матричних підходах до 
оцінки СБО був зроблений Д. Абелем (Abell), який запропонував визначати об-
ласть бізнесу в трьої вимірах (рис. 2.12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.12 – Визначення напрямів СБО за Д. Абелем 
 
Історично у визначенні бізнесу можна виділити декілька стадій. Початко-

во бізнес визначався виходячи з продукту, що випускається: виробництво авто-
мобілів, послуги перукарень, перевезення вантажів і т.д. Потім Т. Левитт 
(Levitt) впровадив поняття "маркетингова короткозорість" та стверджував, що 
бізнес необхідно визначати виходячи з потреб ринку, а головним критерієм ви-
бору бізнесу є його відповідність вимогам цього ринку. Згодом І. Ансофф пока-

групи покупців 
(хто?) 

потреби покупців 
(що?) 

технологія (як?) 
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зав, що орієнтація тільки на ринкові вимоги при виборі нового бізнесу (продук-
ту) не гарантує синергічного ефекту. Це ефект виникає, коли існує зв'язок між 
старим бізнесом та новим. 

 
2.6.3 Матриця І. Ансоффа продукт/ринок 

Вперше матриця І. Ансоффа (Ansoff) була надрукована в Harvard Business 
Review (1957 рік) в статті під назвою "Стратегія диверсифікації". І. Ансофф 
вважає: 
- що бізнес має бути визначений на основі врахування двох факторів " про-

дукт – ринок" (див. рис. 2.13); 
- головним критерієм визначення та вибору нового бізнесу має стати синергі-

чний ефект. 
 
Отже, розглянемо коротко кожну зі стратегій. 
Вдосконалення діяльності (або поглиблення ринку). Стратегія фірми 

спрямована на існуючі товари і ринки. Стратегію також називають методом 
економії витрат. Вибирається тими організаціями, чий ринок продовжує розви-
ватися або ще не є насиченим. Фірма прагне розширити збут товарів, що випус-
каються на традиційних ринках, шляхом таких маркетингових зусиль, як вста-
новлення конкурентоспроможних цін, проведення наступальної реклами або 
інтенсифікація просування товарів (промоушн). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.13 – Матриця І. Ансоффа "продукт/ринок" [13] 
 
Розвиток ринку. Стратегія спрямована на створення ринків для продук-

ції, яка випускається досить довго. Ефективна, якщо організація прагне розши-
рити свій ринок за рахунок: проникнення на нові географічні ринки, у тому чи-
слі в інших країнах; впровадження в нові сегменти ринку товарів, попит на які 
ще не задоволений; нових пропозицій існуючих товарів і інтенсифікації рекла-
ми; освоєння нових сегментів ринку, коли для відомої продукції виявляються 
нові сфери застосування. 

    Вид ринку 
 
 
Вид продукту 

Старий ринок Новий ринок 

Засвоєний 
продукт 

Вдосконалення 
діяльності 

Стратегія 
розвитку ринку 

Новий  
продукт 

Товарна 
експансія 

Диверсифікація 
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Товарна експансія (або розвиток товару). Стратегія спрямована на роз-
роблення нових продуктів для сформованих і давно освоєних ринків. Застосо-
вується, коли у фірми є кілька успішних виробів, що завоювали популярність у 
споживачів. У цьому випадку організація розробляє нові або модифікує, поліп-
шує якість старих виробів і реалізує покупцям, які виявляють лояльність до да-
ного товару. 

Диверсифікація. Стратегія застосовується з метою уникнути надмірної 
залежності фірми від одного ринку або одного асортиментного набору продук-
ції, а також у тому випадку, якщо організація бажає залишити ринки, які дегра-
дують або знаходяться в стагнації. Реалізація стратегії диверсифікації припус-
кає розроблення нових продуктів для нових ринків, тому вона є найбільш ризи-
кованою через відсутність впевненості в тому, що ринки приймуть нову проду-
кцію. 

Перевагами матриці Ансоффа є простота та наочність представлення мо-
жливих стратегій, а недоліками – однобічна орієнтація на зростання та враху-
вання всього двох, хоча і важливих, факторів. Слід відмітити, що дана матриця 
послужила поштовхом для розвитку подальших матричних моделей (матриця 
життєвого циклу, матриця Хофера-Шенделя). 

 
2.6.4 Матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ) 

Найбільш широко використовувана матриця портфеля ділової активності, 
яка містить чотири квадранти, розроблена провідною консалтинговою компані-
єю Boston Consulting Group (БКГ). Рисунок 2.14 ілюструє цю матрицю. По осях 
фіксуються темпи зростання ринку (галузі) і відносна частка ринку.  

У верхній частині матриці виявляються бізнес-області, що відносять до 
галузей з темпами зростання вище середніх, у нижній - відповідно з нижчими. 
У оригінальній версії моделі БКГ прийнято брати за межу високих і низьких 
темпів зростання 10% темпу зростання галузі (або виробництва) за один рік.  

Відносною часткою ринку вважається відношення частки ринку даної го-
сподарської одиниці до частки ринку, контрольованої основним конкурентом, 
яка виражається у відносних одиницях. Наприклад, якщо бізнес А займає 15% 
від загальної місткості ринку, а частка найбільшого конкурента дорівнює 30%, 
то відносна частка ринку для А складає 0,5. Якщо бізнес В має найбільшу част-
ку на ринку – 40%, а основний конкурент 30%, то відносна частка ринку для В 
складає 1,33. Таким чином, тільки в тих підрозділів, що у відповідних галузях є 
лідерами по ринковій частці, відносна частка ринку буде більше 1,0 і, навпаки, 
у підрозділів, які мають одного чи більш конкурентів, що переважають їх на 
цьому ринку, - менше 1,0. Вісь абсцис є логарифмічною. Тому, як правило, ко-
ефіцієнт, що характеризує відносну частку ринку, займану бізнес-областю, змі-
нюється від 0,1 до 10.  

Розбиття матриці по осі абсцис на дві частини дозволяє виділити дві об-
ласті, в одну з яких потрапляють бізнес-області з слабкими конкурентними по-
зиціями, а в іншу - із сильними. Межа двох областей проходить на рівні коефі-
цієнта 1,0.  
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Кожна СБО представлена у вигляді кола, розмір якого визначається част-
кою прибутку даного підрозділу в загальному прибутку корпорації від усіх ви-
дів діяльності. Іншими словами, враховується не тільки розмір бізнесу конкрет-
ної організації, а взагалі його розмір як галузі в масштабах всієї економіки. 
Найчастіше цей розмір визначається простим складанням бізнесу організації і 
відповідного бізнесу її конкурентів. Іноді на кожному колі (бізнес-області) ви-
діляється сегмент, що характеризує відносну частку бізнес-області організації 
на даному ринку, хоча для отримання стратегічних висновків у цій моделі це 
необов'язково. Розміри ринку, як і бізнес-області, найчастіше оцінюються за 
обсягами продажів, а іноді і за вартістю активів.  

У основу даної матриці покладено наступне припущення: чим більше 
швидкість зростання, тим більше можливості розвитку; чим більше час-
тка ринку, тим сильніші позиції організації в конкурентній боротьбі.  

Таким чином, матриця складається з 4 квадрантів, кожен з яких припус-
кає ведення СБО певної політики і наявність особливих грошових потоків (рис. 
2.12): : "зірки", "дійні корови", "дикі кішки", "собаки". Згідно положенню у ма-
триці експерти пропонують конкретні стратегічні дії.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2.14 - Матриця БКГ "зростання/частка ринку" 
для аналізу господарського портфеля компанії 

 
"Зірки" займають положення лідера у галузі, що швидко розвивається, й 

одночасно вимагають значних обсягів ресурсів для фінансування триваючого 
зростання, а також твердого контролю за цими ресурсами з боку керівництва. 
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Стратегія "зірки" спрямована на збільшення або підтримку частки на ринку. 
Основне завдання полягає в підтримці відмітних переваг продукції фірми в 
умовах зростаючої конкуренції. У міру уповільнення темпів розвитку галузі 
"зірка" перетворюється в "дійну корову". 

"Дійна корова" займає положення лідера у відносно стабільній галузі або 
галузі, яка скорочується. Збут відносно стабільний без додаткових витрат, тому 
фірма дає прибуток більше, ніж потрібно коштів для підтримки її частки на ри-
нку. Стратегія спрямована на підтримку існуючого положення як можна довше. 
Основні завдання фірми зводяться до пропозиції нових моделей товарів з ме-
тою стимулювання лояльних клієнтів до повторних покупок, періодичній рек-
ламі, "що нагадує", і новим ціновим знижкам. 

"Проблемні діти" (їх також називають "дикі кішки", "темні конячки" 
"знаки питання", "криві качечки") має слабкий вплив на ринок у галузі, яка роз-
вивається. Як правило, для цієї СБО характерні слабка підтримка покупцями і 
неясні конкурентні переваги. Провідне положення на ринку займають конкуре-
нти. Стратегія має альтернативи - інтенсифікація зусиль організації на даному 
ринку або відхід з його. Для підтримки або збільшення частки на ринку в умо-
вах сильної конкуренції необхідні великі кошти. 

До "собак" відносять компанії з обмеженим обсягом збуту в сформованій 
галузі або галузі, що скорочується. За тривалий час перебування на ринку цим 
компаніям не вдалося завоювати симпатії споживачів, і вони істотно поступа-
ються конкурентам за всіма показниками. Стратегія полягає в ослабленні зу-
силь на ринку або ліквідації. 

В ідеалі збалансований портфель організації має містити 2-3 "дійних ко-
рови", 1-2 "зірок", декілька "проблемних дітей" в якості запасу на майбутнє та, 
можливо, невелика кількість товарів-"собак". 

В динамічному корпоративному портфелі може бути, наприклад, такі 
траєкторії розвитку [14]: 

 "траєкторія новатора". Здійснюючи інвестиції в НДКР за рахунок коштів 
від продажу товарів- "дійний корів", організація виходить на ринок з принци-
пово новим товаром, який займає місце "зірки"; 

 "траєкторія послідовника". Кошти від продажу товарів – "дійних корів" 
інвестуються в "проблемну дитину", на ринку якого домінує лідер. В даній си-
туації фірма обирає агресивну стратегію нарощування частки ринку, а "пробле-
ма дитина" перетворюється на "зірку". 

 "траєкторія невдачі". Внаслідок недостатнього інвестування "зірка" втра-
чає позиції лідера на ринку та стає "проблемою". 

 "траєкторія перманентної посередності". "Проблемній дитині" не вдаєть-
ся збільшити свою частку ринку, і така СБО вступає в наступну стадію "соба-
ки". 

 
Переваги і недоліки матриці БКГ. 
До явних переваг відносять те, що матриця БКГ ставить на перший план 

фінансову взаємодію всередині господарського портфеля, показує види фінан-
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сових рішень, що повинні прийматися, і пояснює, чому пріоритети розподілу 
ресурсів всередині корпорації різні для різних господарських підрозділів. Та-
кож матриця БКГ пропонує вдалі способи раціоналізації як для стратегії інвес-
тування і розширення, так і для стратегії ліквідації. 

Проте дана матриця має і свої слабкі сторони. 
1. Поділ господарських підрозділів на чотири групи є досить спрощеним під-
ходом. Багато компаній з низькою відносною часткою ринку не є "собаками" 
або "проблемними дітьми", а лідери, що володіють максимально часткою рин-
ку, ніколи не були "зірками" з погляду прибутковості. 
2. Темпи зростання ринку не відбивають дійсних перспектив того чи іншого 
бізнесу. Вплив таких факторів, як низьке мито на ввезення, інтенсивні потоки 
інвестицій і покупці, лояльні до певної марки товару, приводить до того, що на-
віть швидко зростаючі ринки перетворюються в перенасичені, орієнтовані на 
невисокі ціни, і прибуток СБО різко скорочується.  
3. Показник частки ринку неадекватно демонструє відносну конкурентоспро-
можність підрозділу (товару, напрямку бізнесу), тому що відносні витрати зна-
чною мірою визначаються ефективністю використання внутрішніх можливос-
тей підрозділу й ін. Крім цього, на ціну й одержуваний прибуток впливають по-
зиціонування товару, результати маркетингових досліджень, канали розподілу і 
переваги торгової марки. 
4. Неочевидність результатів. Позиція лідера на повільно зростаючому ринку 
не гарантує статусу "дійної корови", і не всі "собаки" підлягають ліквідації. 
5. Дана модель припускає, що господарські підрозділи компанії цілком авто-
номні. Однак якщо два підрозділи мають тісні виробничі чи маркетингові зв'яз-
ки, ліквідація "собаки" призведе до послаблення позицій "зірки". В умовах кон-
куренції, що загострюється, вилучення доходів у "проблемної дитини" дозво-
лить конкуренту "поправити" своє фінансове положення й атакувати "зірку" 
компанії, яка оперує на іншому ринку . 

 
2.6.5 Матриця "привабливість галузі/позиція в конкуренції" 

Альтернативний підхід, що усуває частину недоліків матриці БКГ, був 
запропонований компанією McKіnsey and Company для аналізу портфеля ком-
панії General Electric. 

Модель McKіnsey описує привабливість ринку і конкурентоспроможності 
фірми за допомогою матриці 3х3. Замість єдиного показника привабливості ри-
нку - темпів його зростання - використовуються й інші, специфічні для конкре-
тної галузі характеристики. Менеджер, який здійснює аналіз, вибирає з наведе-
ного списку найбільш придатні, визначає ступінь їхньої важливості, розглядає 
їхній вплив на діяльність стратегічних підрозділів і виводить сумарну оцінку. 
Аналогічно роблять і з показником конкурентоспроможності. 

Застосування такої матриці допомагає менеджеру щонайкраще реалізува-
ти можливості його компанії в поточній ринковій ситуації. Передбачається, що 
фірма повинна здійснювати інвестиції і прагнути до зростання в тих сферах бі-
знесу, де вона має сильні позиції, а ринок створює для неї найбільш привабливі 
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можливості (див. на рис. 2.15 квадранти 1, 2 і 3). Компанія Shell Chemicals, яка 
використовує подібну модель, називає її "матрицею вибору напрямків" і дає на-
ступні стратегічні рекомендації для кожного з дев'яти квадрантів. 
1 Позиція лідера є найкращою, тому що в цьому випадку підрозділ (товар, біз-
нес) має стійке положення на дуже привабливому ринку. Ціль стратегії — роз-
ширення і зміцнення досягнутих позицій.  
2 Зростаючому лідеру необхідні додаткові інвестиції, які дозволяють забезпе-
чити зростання виробництва відповідно до розширення ринку. Як правило, 
продукція є прибутковою, а розширення ринку відбувається незалежно від дій 
компанії. 
3 Прикладання додаткових зусиль. Згодом вразливість позицій підрозділу мо-
же зрости. Необхідно розглянути питання про інвестиції з метою підвищення 
конкурентоспроможності. 
4 Генерація коштів. Ці напрямки бізнесу повинні забезпечувати надходження 
доходів і не вимагати інвестицій. 
5 Обережний розвиток. При інвестуванні варто виявляти обережність, тому 
що фірма не має міцних позицій на не дуже привабливому ринку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.15 - Комбінована портфельна модель McKіnsey [10] 

 
6 "Усе або нічого" ("Пан або пропав"). Такого роду підрозділи повинні бути 
поділені на дві частини, одна з яких одержує пріоритет в інвестиціях, а інша по-
збавляється їх зовсім. 
7 і 8 Поступове видалення. Перспективи одержання прибутків представляються 
вкрай незначними, тому стратегія складається в поступовому переключенні ре-
сурсів на інші напрямки. 
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9 Видалення. Продовження цього бізнесу означає марну розтрату ресурсів, от-
же, треба якнайшвидше позбутися ще ліквідних активів. 

В цілому дана матриця є більш досконалою, так як в ній розглядається 
суттєво більша кількість факторів, в силу чого вона не призводить до спроще-
ним висновків, як матриця БКГ. Вона більш гнучка, так як показники обира-
ються виходячи з конкретної ситуації. Але на відміну від матриці БКГ в ній від-
сутній логічний зв'язок між показниками конкурентоспроможності та грошови-
ми потоками. Основні недоліки методів портфельного аналізу, які властиві мат-
риці McKіnsey: 
- труднощі врахування ринкових відносин (меж та масштабів ринку), занадто 

велика кількість критеріїв. По мірі зростання кількості факторів більш скла-
дною проблемою стає їх вимірювання; 

- суб'єктивність оцінок позицій СБО, оскільки основою оцінки є експертний 
метод; 

- статичний характер моделі; 
- занадто загальний характер рекомендацій, труднощі вибору стратегії з безлі-

чі варіантів. 
 

2.6.6 Матриця життєвого циклу Артура Д. Літтла (ADL/LC) 
 
Іншим інструментом портфельного аналізу є матриця запропонована кон-

салтинговою компанією Артур Д.Літтл (ADL/LC) [15]. У даній матриці в порів-
нянні з матрицею GE зроблений ще більший упор на кількісні показники бізне-
су.  

Кожен вид бізнесу аналізується окремо для того, щоб визначити стадію 
розвитку відповідної галузі і його конкурентне положення усередині неї. Поєд-
нання двох параметрів – 4 стадії життєвого циклу виробництва і 5 конкурент-
них позицій – складають так звану матрицю ADL, що складається з 20 осеред-
ків (див. рис. 2.16). Матриця виконує декілька функцій. Окрім відображення 
положення всіх видів бізнесу корпорації, кожній клітці матриці відповідають 
певні значення:  
1. Кожна клітка асоціюється з певним ступенем прибутковості і об'ємом пото-

ку грошової готівки.  
2. Кожна клітка має на увазі певне стратегічне рішення відносно отримання ча-

стки на ринку, стратегічного положення і необхідних інвестицій.  
3. Кожна клітка входить в певну область “природного вибору”, який у свою 

чергу указує можливості “специфічного вибору”, а також на ряд “уточнених 
стратегій”, які можуть бути застосовані в даному випадку для даного виду 
бізнесу (див. табл. 2.7).  

 
 
 
 

 



(с) Всі права захищено. При відтворенні, копіюванні тексту використовуйте посилання: 
Швіндіна Г.О. Стратегічний менеджмент. Розділ.  Менеджмент для магістрів [Текст] : у 2-х т. Т.1 /  
За заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університет. кн., 2011. – С. – 71-129 Страница 120 

120

Фаза ринку 
 
 

Позиція бізнесу 

Народження 
 

Зростання 
 

Зрілість 
 

Старіння 
 

Ведуча (доміну-
вання) 

    

Сильна позиція 
 

    

Сприятлива  
позиція 

    

Міцна позиція 
 

    

Слабка позиція 
 

    

Нежиттєздатна 
позиція 

    

 
  - Широкий діапазон вибору стратегій 
 

- Обережний, селективний розвиток 
 
- Небезпека: відхід в ринкову нішу, відмова від ринку або ліквідація бізнесу. 

 
Рисунок 2.16 Матриця «конкурентоспроможність — стадія життєвого циклу». 

 
Процес стратегічного планування виконується в три етапи:  
1. “Простий (природний) вибір”, стратегія СБО визначається виключно 

відповідно до її позиції на матриці ADL. Область “природного вибору” охоп-
лює декілька ділянок матриці.  

2. “Специфічний вибіру”. Він визначається точечною позицією СБО на 
матриці а також є загальними керівним принципом для інвестування.  

3. "Уточнення стратегії", пропозиція чого вже само по собі э унікальним 
внеском консалтинговою групою Артура Д. Літтла в теорію стратегічного уп-
равління та розвиток методики стратегічного планування. По суті, вибір такої 
стратегії – це крок від стратегічного до оперативного планування. ADL пропо-
нує набір так званих уточнених стратегій, відповідних кожному “специфічному 
вибору”. Уточнені стратегії сформульовані в термінах господарських операцій, 
наприклад, “розвивайте бізнес за кордоном”. ADL пропонує 24 таких стратегії 
(табл. 2.7).  
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Таблиця 2.7 -  Уточнені стратегії, запропоновані компанією Артур Д. Літлл 

Позначка Уточнена стратегія Позначка Уточнена стратегія 
A Зворотна інтеграція  M Раціоналізація ринку  
B Розвиток бізнесу за кордоном  N Методи і функції ефективності  
C Розвиток виробничих потужностей 

за кордоном  
O Нові продукти/нові ринки  

D Раціоналізація системи збуту  P Нові продукты/старі ринки  
E Нарощування виробничих потужно-

стей  
Q Раціоналізація продукції  

F Експорт тієї ж продукції  R Раціоналізація асортименту продук-
ції  

G Пряма інтеграція  S Чисте виживання  
H Невпевненість  T Старі продукти/нові ринки  
I Початкова стадія розвитку ринку  U Старі продукти/нові ринки  
J Ліцензування за кордоном  V Ефективна технологія 
K Повна раціоналізація  W Зниження собівартості 
L Проникнення на ринок  Х Відмова від виробництва 

 
Базова концепція моделі ADL полягає в тому, що бізнес-портфель корпо-

рації, визначуваний стадією життєвого циклу і конкурентним положенням, має 
бути збалансованим. Збалансований портфель згідно концепції моделі ADL має 
такі особливості:  
1. Види бізнесу знаходяться в різних стадіях свого життєвого циклу.  
2. Потік грошової готівки позитивний або принаймні такий, що забезпечує рів-

ність суми грошової готівки, що генерується зрілими або старіючими вида-
ми бізнесу, і суми, що витрачається на розвиток видів бізнесу, що зароджу-
ються і зростаючих.  

3. Середньозважена норма прибули на чисті активи по всіх видах бізнесу задо-
вольняє цілям корпорації.  

4. Чим більше видів бізнесу, що займають провідне, сильне або сприятливе 
(помітне) положення, тим краще бізнес-портфель корпорації.  

Портфель, що складається тільки із зрілих і старіючих видів бізнесу з 
життєздатними конкурентними позиціями, ймовірно на якомусь етапі даватиме 
позитивний потік грошової готівки і високу норму прибули, але перспективним 
в тривалішій перспективі його назвати не можна. Портфель, об'єднуючий види 
бізнесу, що тільки зароджуються і зростаючі, має хороші перспективи, але мо-
же в даний момент мати негативний потік грошової готівки.  

Всі осередки матриці, через які по діагоналі проходить межа, матимуть 2 
(або більш) “природних вибору”. Таким чином, Сильна/стаpість позиція, на-
приклад, поділена між природним розвитком і виборчим розвитком. Менеджер 
після детального аналізу може вибрати будь-який варіант, який більше підхо-
дить до конкретного виду бізнесу.  

Детальна характеристика можливих стратегій для кожної позицій СБО на 
матриці ADL представлена в табл. 2.8. 
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Таблиця 2.8 – Рекомендації матриці ADL/LC 
Вид СБО Можливі стратегії 

Ведуча/Народження  
 

Це, ймовірно (але не обов'язково), прибуткова позиція. Чиста грошова готівка 
береться в позику. Природний розвиток можна здійснити через стратегію По-
вного зосередження на збільшенні частки ринку – Швидкого зростання (B, C, 
E, G, L, N, O, P, T, V) або через стратегію Утримання положення – Початки 
нового бізнесу (E, I, L).  
Слід інвестувати трохи швидше, ніж цього вимагає ринок.  

Ведуча/Зростання  
 

Прибуткова. Ймовірно, але не обов'язково, породжує чистий позитивний по-
тік грошової готівки. Природний розвиток позиції можна здійснити через: 
Утримання положення – Досягнення лідерства в ціноутворенні (A, C, N, U, V, 
W) або  
Утримання частки ринку – Захист положення (A, C, N, U, V, W).  
Слід продовжувати інвестування, щоб підтримати темпи зростання, що скла-
лися (і попереджувати вплив нових і/або можливих конкурентів).  

Ведуча/Зрілість  
 

Прибуткова. Виробник чистої грошової готівки. Природний розвиток можна 
здійснити через: Утримання частки – Зростання разом з виробництвом (A, B, 
C, F, G, J, N, P, T, U) або  
Утримання положення – Захист положення (A, C, N, U, V, W).  
Реінвестувати в міру необхідності.  

Ведуча/Старість  
 

Прибуткова. Виробник чистої грошової готівки. Природний розвиток можна 
здійснити через:  
Утримання положення – Захист положення (A, C, N, U, V, W).  
Реінвестувати в міру необхідності.  

Сильна/Народження  
 

Може бути неприбутковою. Грошова готівка береться в позику. Природний 
розвиток можна здійснити через:  
Спробу поліпшити положення – Старт (E, I, L) або  
Повне прагнення до отримання частки – Швидке зростання (B, C, E, G, L, N, 
O, P, T, V).  
Інвестувати швидко, як того вимагає ринок.  

Сильна/Зростання 
 

Ймовірно прибуткова позиція. Ймовірно чиста готівка береться в позику. 
Природний розвиток можна здійснити через:  
Спробу поліпшити положення – Досягти лідерства в ціноутворенні (A, C, N, 
U, V, W) або  
Енергійне прагнення до отримання частки – Швидке зростання (B, C, E, G, L, 
N, O, P, T, V).  
Інвестуйте з метою збільшення темпів зростання.  

Сильна/зpілість  
 

Прибуткова позиція. Виробник чистої готівки. Природний розвиток (вибірко-
вий розвиток) може бути здійснене через:  
Утримання положення – Захист положення (A, C, N, U, V, W) або  
Утримання частки – Зростання разом з виробництвом (A, B, C, F, G, J, N, P, T, 
U).  
Реінвестуйте в міру необхідності.  

Сильна/стаpість  
 

Прибуткова позиція. Виробник чистої готівки. Природний розвиток може 
бути здійснене через:  
Утримання положення – Захист положення (A, C, N, U, V, W) або  
Збирання – (D, H, K, M, Q, R, V, W).  
Вибірковий розвиток може бути здійснений через:  
Утримання – Утримання ніші (C, D, N, Q, U).  
Мінімальні реінвестиції для підтримки положення.  

Сприятлива/народження 
 

Ймовірно непpибуткова. Чиста готівка береться в позику. Природний розви-
ток можна здійснити через:  
Вибіркове придбання частки – Зосередження, Поступове придбання поло-
ження або  
Повне прагнення до отримання частки – Швидке зростання (B, C, E, G, L, N, 
O, P, T, V).  
Інвестуйте вибірково.  

Сприятлива/зростання  
 

Мінімально прибуткова. Чиста готівка береться в позику.  
Природний розвиток можна здійснити через:  
Спроба поліпшити положення – Лідерство в ціноутворенні на найбільш важ-
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Вид СБО Можливі стратегії 
ливому ринку (A, C, N, U, V, W).  
Вибірковий розвиток можна здійснити через:  
Вибіркове прагнення до отримання частки – Поступова диференціація.  
Селективне інвестування для поліпшення положення.  

Сприятлива /зpілість  
 

Помірно прибуткова позиція. Виробники чистої готівки. Природний розвиток 
може бути здійснений через:  
Належна експлуатація – Зростання разом з виробництвом (A, B, C, F, G, J, N, 
P, T, U).  
Вибірковий розвиток можна здійснити через:  
Знайти свою нішу і захищати її (A, G, I, M, R, T) або  
Довести життєздатність.  
Мінімальне і/або вибіркове реінвестування.  

Сприятлива /стаpість  
 

Помірно прибуткова. Збалансований потік готівки.  
Вибірковий розвиток можна здійснити через:  
Збирання плодів – Експлуатація ринкової ніші (B, C, T, L, N, P, U, V) або  
Утримання – Утримати нішу (C, D, N, Q, U) або  
Поетапний відхід – Відхід (D, M, Q, R, W).  
Мінімальне інвестування в експлуатацію або відмова від інвестування.  

Міціна /народження 
 

Неприбуткова позиція. Чиста готівка береться в позику. Природний розвиток 
або вибірковий розвиток може бути здійснений через:  
Вибірковий пошук свого положення – Зосередження (G, L, T) або  
Доведення життєздатності.  
Інвестуйте дуже вибірково.  

Міцна /зростання Непpибуткова позиція. Чиста готівка береться в позику або потік готівки зба-
лансований. Природний розвиток або вибірковий розвиток може бути здійс-
нений через:  
Вибірковий пошук свого положення – Зосередження, Диференціація (G, L, T) 
або  
Доведення життєздатності через:  
Стрімкий пошук своєї частки – Встигнути (D, E, L, M, P, Q, R).  
Вибіркове інвестування.  

Міцна /зpілість  
 

Мінімально прибуткова позиція. Потік готівки збалансований. Вибірковий 
розвиток можна здійснити через:  
Пошук ніши і втримання в ній – Утримати нішу (C, D, N, Q, U).  
Якщо життєздатність не можна довести, рекомендується вихід через:  
Поетапний вихід – Вихід (D, M, Q, R, W).  
Мінімальне реінвестування або відмова від інвестування.  

Міцна /стаpість  
 

Мінімально прибуткова позиція. Потік готівки збалансований. Якщо життє-
здатність не можна довести, рекомендується вихід через:  
Поетапний відхід – Відхід (D, M, Q, R, W) або  
Відмова – Відмова (Х).  
Деінвестування або відмова від інвестування.  

Слабка / Народження  
 

Непpибуткова позиція. Чиста готівка береться в позику. Життєздатність мож-
на довести через:  
Наздогнати – Наздогнати (D, E, L, M, P, Q, R). Якщо ні, то:  
Виход – Вихід (D, M, Q, R, W) або  
Виход – Відмова від інвестування (D, K, Q, R, S).  

Слабка /зростання  
 

Непpибуткова позиція. Чиста готівка береться в позику або рух готівки зба-
лансовано. Довести життєздатність:  
Зсув – (D, L, M, N, Q, R, V, W) або  
Відновлення (D, M, O, P, Q, R, U).  
Якщо життєздатність не можна довести, то вихід через:  
Відмова (Х).  
Інвестуйте або відмовтеся від інвестицій.  

Слабка /зpілість  
 

Непpибуткова позиція. Чиста готівка може братися в позику або може бути 
виробником чистої готівки.  
Довести життєздатність:  
Зсув (D, L, M, N, Q, R, V, W) або  
Відновлення (D, M, O, P, Q, R, U).  
Якщо життєздатність не можна довести, то вихід:  
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Вид СБО Можливі стратегії 
Поетапний відхід – Відхід (D, M, Q, R, W).  
Інвестуйте вибірково або відмовтеся від інвестицій.  

Слабка /стаpість  
 

Непpибуткова позиція.  
Виход – Відмова (Х).  
Відмова від інвестицій.  

 
Щоб використовувати модель ADL, необхідно визначити значення таких 

змінних (див. табл. 2.9).  
 

Таблиця 2.9 - Змінні, використовувані в моделі ADL 
Змінні сильних сторін бізнесу (Х) 

Загальна конкурентоспроможність  
Патенти  
Ефективність виробництва  
Гарантійне обслуговування  
Вертикальна інтеграція  
Відношення менеджменту до ризику  

 

Змінні стадій життєвого циклу (У) 

Стадія життєвого циклу  
Темпи зростання ринку  
Характеристики конкуренція  
Лояльність клієнта торговій марці  
Стабільність частки на ринку  
Бар'єри на вході не технологічного плану  
Широта виробничих ліній  
Розвиток технологій  

 
 

Якщо виконати всі потрібні моделлю ADL аналітичні стадії, то вигода, 
яку отримує аналітик, – очевидна:  

1. Визначення функції, ринку, положення і внеску кожного виду бізнесу в 
корпоративний бізнес-портфель;  

2. Повна картина бізнес-портфеля, в якій не упускається з вигляду жодна 
з конкретних стратегій, вироблених для кожного виду бізнесу.  

Оскільки модель ADL використовує підхід, заснований на концепції жит-
тєвого циклу галузі від початку і до кінця, то її можна універсально застосову-
вати до різних типів бізнесу. Проте, якщо за наслідками аналізу вид бізнесу по-
міщають на певну стадію життєвого циклу, то рекомендації будуть придатні 
саме для цієї конкретної стадії.  

Один з найпоширеніших недоліків інших класичних моделей полягає в 
тому, що, ігноруючи стадію життєвого циклу, вони дають “усереднений” аналіз 
для всіх видів бізнесу, незалежно від того, на якому ринку – новому або старі-
ючому – вони знаходяться. Внесок ADL полягає в тому, що концепція життєво-
го циклу, що широко визнається, була піднята на належну висоту в стратегіч-
ному плануванні, відкривши, таким чином, шлях конкретнішому стратегічному 
плануванню, а не “усередненому”.  

Проте, життєвий цикл одного продукту, і, звичайно, всій галузі, не зав-
жди відповідає типовій лінії, на характер якої сприяються положення матриці. 
Базування стратегічного планування в основному на оцінках стадій життєвого 
циклу може привести до невірного уявлення.  

Деякі автори ставлять під сумнів корисність підходу ADL на тій підставі, 
що на їх думку він підштовхує менеджерів до відмови від продукції, що випус-
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кається, при невеликому зменшенні об'єму її продажів, оскільки менеджери не-
вірно вважають, що наступила стадія старіння. Звичайно, дане припущення не 
завжди справедливо, і причини зниження об'єму продажів мають завжди бути 
детально вивчені.  

Думка, що фірми не впливають на стадію життєвого циклу, може змусити 
менеджера ігнорувати певні стратегії. На практиці фірми можуть впливати на 
життєвий цикл продукту. Наприклад, до відхилення від курсу життєвого циклу 
може привести зміна позиції зрілих продуктів або введення ряду удосконалень.  

Важливо відзначити, що модель ADL обмежена тільки тими стратегіями, 
в яких не робляться спроби змінити життєвий цикл. Проте, зрілі ринки, напри-
клад, можуть перетворитися на зростаючі ринки (так зване, нове використання 
велосипеда). Механічне проходження моделі ADL не дає можливості розробити 
стратегію, що враховує ситуацію такої зміни.  

Крім того, структура конкуренції (фрагментарна або концентрована) як 
функція стадії життєвого циклу може бути різною в різних галузях. Деякі галу-
зі, зазвичай капіталомісткі, такі як автомобілебудування, починаються як украй 
фрагментарні на стадії зародження і стають концентрованими на стадії зрілості. 
Інші галузі, такі як виробництво банкоматів, починаються як концентровані і 
стають фрагментарними з часом. Це суперечить основній теоретичній посилці 
підходу ADL, згідно якої конкуренція фрагментарна на стадії зародження.  

Як наголошувалося вище, основним недоліком моделі ADL є те, що вона 
дуже схематична і може привести недосвідчених менеджерів до механічних і 
нетворчим рішенням.  

 
 

2.6.7 PIMS-аналіз 
PIMS -анализ, або аналіз впливу вибраної стратегії, на величини прибут-

ковості і готівки (PIMS — the Profit Impact of Market Strategy) [17] заснований 
на використанні емпіричної моделі, що зв'язує широкий діапазон стратегічних 
(таких, як ринкова частка, якість продукту, вертикальна інтеграція) і ситуацій-
них (швидкість росту ринку, стадія розвитку галузі, інтенсивність потоків капі-
талу) змінних з величиною прибутковості і здатністю організації генерувати го-
тівку. Мета проведення даного аналізу полягає у визначенні того, які стратегії 
слід вибирати в конкретних ринкових умовах. Цей метод грунтується на ре-
зультатах аналізу більше 1000 конкретних СБЕ більш ніж 150 великих і малих 
компаній.  

Були побудовані рівняння множинної регресії, що зв'язують показники 
прибутковості і готівки з різними змінними величинами. При використанні да-
ного підходу враховувалося 37 чинників. Змінні величини були згруповані в 
п'ять класів:  
1. Привабливість ринкових умов:  
 швидкість росту галузі в довгостроковій перспективі (4—10 років);  
 швидкість росту галузі в короткостроковій перспективі (до трьох років);  
 стадія життєвого циклу продукту. 
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2. Сила конкурентних позицій:  
 ринкова частка;  
 відносна ринкова частка;  
 відносна якість продукту;  
 відносна ширина продуктової лінії. 
3. Ефективність використання інвестицій:  
 інтенсивність інвестицій (сумарні інвестиції, віднесені до об'єму продажів, і 
сумарні інвестиції, віднесені до доданої вартості);  
 інтенсивність основного капіталу (відношення основного капіталу до об'єму 
продажів);  
 вертикальна інтеграція (відношення доданої вартості до об'єму продажів);  
 відсоток використання виробничих потужностей. 
4. Використання бюджету за наступними напрямами:  
 витрати на маркетинг по відношенню до об'єму продажів;  
 витрати на НІОКР по відношенню до об'єму продажів;  
 витрати на нові продукти по відношенню до об'єму продажів. 
5. Поточні зміни в положенні на ринку:  
 зміна ринкової частки. 

Були отримані результати, що показують, що прибутковість (відношення 
величини прибули до інвестицій до сплати податків) збільшується у міру зрос-
тання показника відносної ринкової частки конкретних цільових ринків. Так, 
середній показник прибутковості при показнику ринкової частки менше 10% 
складав близько 9%. В середньому різниця в 10% в показнику ринкової частки 
приводила до різниці в 5% показника прибутковості. Бізнеси з ринковою част-
кою близько 40% в середньому мали показник прибутковості в 30%.  

Проте надалі в інших дослідженнях було приведено багато фактів, що су-
перечать отриманим результатам, — зокрема, що стосується високоприбутко-
вих бізнесів, що мали низькі значення показників ринкової частки [9].  

Наступний вивід полягає в тому, що компанії, випускаючі більш високоя-
кісні в порівнянні з конкурентами продукти, є і більш високоприбутковими. 
Більш того, високу якість підвищує рівень лояльності споживачів, оберігає 
компанію від цінових війн і сприяє підвищенню показника ринкової частки. Ін-
акше кажучи, реклама ніколи не замінить якість продукту.  

Компанії, що надали дані для аналізу, окрім результатів розрахунків і ре-
комендацій загального характеру, також отримували прогнозні оцінки щодо то-
го, що відбудеться в довгостроковій і короткостроковій перспективі при прове-
денні певних стратегічних змін.  

На жаль, даний аналіз не укладається у відносно прості, доступні для до-
статньо широкого круга користувачів, методики.  
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2.7 Оцінка реалізації стратегічних рішень та програм 
 
На різних етапах розвитку організації необхідно здійснювати моніторинг 

показників зовнішнього і внутрішнього середовища організації з метою оптимі-
зації її діяльності. 

Економічна результативність підприємства завжди вимірюється у вартіс-
ному виразі, і як головний критерій результативності виступає ступінь досяг-
нення її основних цілей. 

Серед цілей компанії, що склалися на кінець ХХ сторіччя можна назвати 
такі (у міру акцентуалізації): 
 Прибуток.  
 Зростання товарообігу або активів компанії. 
 Підвищення вартості акціонерного капіталу. 
 Задоволення потреб споживачів. 
 Підвищення інноваційного потенціалу і ділових компетенцій компанії і т. д. 

У 1991 році Дж. Стігліц, провівши аналіз довгостроково і успішно функ-
ціонуючих компаній, звернув увагу, що прибуток для таких зовсім не є домі-
нуючим мотивом ухвалення рішень. При ухваленні фірмою довгострокових рі-
шень на перший план виходять такі показники прибутковості, як чиста приве-
дена вартість, чистий приведений прибуток, рентабельність інвестицій і так да-
лі  

В умовах множинності цілей доцільно запропонувати таку систему 
управлінського контролю, яка б відповідала цілому ряду вимог, основними з 
яких ми вважаємо встановлення адекватних показників, що характеризують бі-
знес, і здійснення постійного моніторингу зовнішнього середовища і показників 
діяльності компанії, з метою коректування орієнтиру розвитку. 

Ідея об'єднати декілька різнорідних показників в одній системі звітності, 
в одному документі не нова. За останні роки система показників була центра-
льною елементів в цілому ряду моделей, зокрема в моделі загального управлін-
ня якістю (TQM), моделі управління бізнес-процесами (Business Process 
Management - BPM), моделі європейської станданта якості (European Quality 
Assurance - EQA), сертифікату Міжнародної організації стандартизації (ISO), 
концепція збалансованої системи показників (Balanced ScoreCard - BSC), ком-
плексна інтегральна система оцінки (Global Intergrated Measurement System - 
GIMS).  

Всі ці концепції, поза сумнівом, відображають розуміння змін, що відбу-
ваються, необхідності впровадження комплексних моделей управління органі-
зацією.  

Класифікація показників діяльності організації і система показників, яка 
може послужити базою для оцінки інтегрального показника ефективності роз-
витку, запропонована в додатку.  

Основні вимоги до системи показників такі: 
 однозначність змісту і однакова (приведена) методика розрахунку у всіх під-
розділах компанії; 
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 обхват всіх ключових аспектів і ключових чинників успіху діяльності орга-
нізації; 
 взаємозв'язок показників, використовуваних для оцінки ключових аспектів. 

Під стратегічними показниками ми розуміємо короткі характеристи-
ки господарських процесів в кількісному і якісному виразі, що відображають 
ступінь досягнення стратегічних цілей, що пропагують корпоративну страте-
гію і кредо. 

Складним є процес розробки і відбору показників. Для вирішення цієї 
проблеми необхідно створити проектну групу, що включає експертів, менедже-
рів і провідних фахівців ключових підрозділів. При цьому після вироблення си-
стеми показників, важливо встановити персональну відповідальність за досяг-
нення заданого рівня показника. Нортон Д. та Каплан Р. [19] запропонували та-
ку систему показників, яка отримала назву Система збалансованих показників 
(Balanced Scorecard – BSC). Така система нагадує запропоновану П. Друкером 
систему управління за цілями (Management By Objectives – MBO) [19], але міс-
тить значні удосконалення генеральної ідеї. 

Перевага розробки і використання системи взаємозв'язаних показників 
полягає в забезпеченні збалансованості розвитку організації, в комплексності і 
стратегічному підході. При цьому всі показники компанії поділяються на чоти-
ри поля: фінанси, бізнес-процеси, персонал та відносини з покупцями. Таким 
чином, автори підходи запропонували наповнити такі відповідними показника-
ми для оцінки стратегічних можливостей та результатів діяльності організації. 

Показники фінансової діяльності: 
1. Вартість акціонерного капіталу, грош.од. 
2. Загальна сума активів, грош.од. 
3. Вартість активів на одного працівника, грош.од. 
4. Капіталовіддача, % 
5. Обсяг продажів нового виду продуктів або послуг, грош.од. 
6. Продуктивність праці на одного працівника, грош.од. 
7. Рентабельність активів, %. 
8. Прибуток від нового виду продуктів або послуг, грош.од. 
9. Прибуток на одного працівника, грош.од. 
10. Ринкова вартість акцій, грош.од. 
11. Прибутковість чистих активів, %. 
12. Додана вартість на одного працівника, грош.од. 
13. Прибутковість активів, %. 
14. Прибутковість на вкладений капітал, % 
15. Рентабельність об'єму продажів, %. 
16. Коефіцієнт маржинального доходу або маржинальный дохід (виручка мінус 

змінні витрати), %. 
17. Маржінальний дохід на одного працівника, грош.од. 
18. Грошовий потік, грош.од. 
19. Відношення власного капіталу до загальної суми активів, платоспромож-

ність (%). 
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20. Прибутковість інвестицій, %. 
21. Сума витрат, грош.од. 

Можна розглядати і інші показники. Але ми прагнули включити в цей 
список показники, орієнтовані на ринок. 

Показники бізнес-процесів: 
1. Продуктивність, продуктивність, що розраховується як кількість проведено-

го в одиницю часу продукту або як витрати на одиницю проведеного проду-
кту. 

2. Середня трудомісткість виробу. 
3. Зростання продуктивності праці, %. 
4. Якість: відсоток придатних виробів в загальному об'ємі виробництва або по-

казники, що відображають відношення споживачів до продукту (кількість 
повторних покупок, кількість рекламацій). 

5. Рівень вживаної технології в зіставленні з найбільш прогресивними зразка-
ми. 

6. Глибина проникнення на ринок: відсоток споживачів цільового сегменту, що 
віддають перевагу продукту компанії. 

7. Відсоток своєчасно виконаних замовлень. 
8. Портфель невиконаних замовлень і термін з виконання. 
9. Частка ресурсів або робочого часу, що витрачається на певний технологіч-

ний процес або операцію, як усередині окремого підрозділу, так і в рамках 
окремих ланок або повного ланцюжка цінностей компанії. 

10. Адміністративні витрати на одного працівника, грош.од. 
11. Питома вага адміністративних витрат в загальному об'ємі виручки, %. 

Показники інноваційної діяльності: 
1. Витрати на дослідження і розробки, грош.од. 
2. Питома вага витрат на дослідження і розробки в загальній сумі витрат %. 
3. Питома вага витрат на вдосконалення в загальній сумі витрат на інформа-

ційні технології %. 
4. Тривалість проектів з досліджень і розробок, дні. 
5. Ресурси, виділені на дослідження і розробки в загальній величині ресурсів 

компанії %. 
6. Інвестиції в підготовку персоналу або встановлення стосунків із споживача-

ми, грош.од. 
7. Витрати на підготовку і освоєння нових продуктів, грош.од. 
8. Інвестиції в завоювання нових ринків, грош.од. 
9. Кількість зареєстрованих патентів компанії. 
10. Середній термін дії патентів компанії. 
11. Витрати на підготовку персоналу на одного працівника, грош.од. 
12. Індекс задоволеності працівників %. 
13. Маркетингові витрати на одного споживача, грош.од. 
14. Питома вага нових продуктів в асортименті компанії %. 

Характер відібраних для цієї групи показників може бути достатнє різним 
залежно від природи інвестицій в майбутні конкурентні переваги. 
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Показники оцінки трудових ресурсів: 
1. Кількість працівників. 
2. Плинність персоналу %. 
3. Середній стаж роботи співробітників в компанії. 
4. Середній вік співробітників. 
5. Час, витрачений на підготовку і перепідготовку персоналу, дні в рік. 
6. Співвідношення тимчасових і постійних працівників, %. 
7. Питома вага працівників з вищою освітою, %. 
8. Середня кількість днів відсутності на роботі, дні. 
9. Кількість заяв про прийом на роботу. 
10. Питомі річні витрати на перепідготовку персоналу, грош.од. 
11. Індекс довіри персоналу, чисельність менеджерів (масштаб керованості). 
12. Середня заробітна плата співробітників, адміністративного персоналу. 

Показники цієї групи повинні відображати стратегічно важливі характе-
ристики персоналу. 

Показники стосунків із споживачами: 
1. Кількість споживачів. 
2. Частка ринку %. 
3. Річний об'єм продажів на одного споживача, грош.од. 
4. Кількість втрачених покупців, в абсолютному виразі або в %. 
5. Кількість споживачів на одного працівника, в абсолютному виразі, або у від-

сотках. 
6. Питома вага укладених операцій в загальній кількості контактів з покупця-

ми, %. 
7. Індекс лояльності (прихильності) споживачів %. 
8. Витрати на одного споживача, грош.од. 
9. Кількість рекламацій. 
10. Витрати на маркетинг, грош.од. 
11. Середній розмір постачань одного споживача, грош.од. 
12. Середній час між контактом із споживачем і укладенням контракту. 
13. Витрати на обслуговування одного споживача в рік, грош.од. 

Ці показники можна деталізувати по споживчих сегментах, каналам збуту 
і тому подібне. Такі показники одночасно є балансом стосунків із споживачами 
і звітом про прибуток і збитки. На основі існуючої методики оцінки стратегіч-
ного потенціалу М.М. Мартиненко та І.А. Ігнатьєвої [20] нами пропонується  
вдосконалення, а саме розрахунок інтегрального показника стратегічного роз-
витку компанії на основі BSC (табл. 2.10): 
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Таблиця 2.10 – Форма заповнення результатів розрахунків стратегічних 
показників організації 

Показники Роки 
Показники фінансової діяльності (ПФД)  
ПФД1,  
ПФД2 і т.д.  

n
nПФДПФДПФДдіяльностіфінансовоїПоказник  ...21   

Показники бізнес-процесів (ПБП)  
ПБП1,  
ПБП2 і т.д.  

n
nПБДПБДПБДпроцесівбізнесПоказник  ...21   

Показники інноваційної діяльності (ПІД)  
ПІД1,  
ПІД2 і т.д.  

n
nПІДПІДПІДдіяльностіоїінноваційнПоказник  ...21   

Показники оцінки трудових ресурсів (ПОТР)  
ПОТР1,  
ПОТР2 і т.д.  

n
nПОТРПОТРПОТРресурсівтрудовихоцінкиПоказник  ...21   

Показники стосунків із споживачами (ПСС)  
ПСС1,  
ПСС2 і т.д.  

n
nПССПССПССспоживачівактивностіПоказник  ...21   

5 ПССПОТРПІДПБДПФД

розвиткуогостратегічнпоказникийІнтегральн




 
 

У процесі розвитку компанії та розробленні планів для окремих СБО не-
обхідно сформулювати завдання компанії і результати, досягнення яких вона 
прагне в області персоналу, бізнес-процесів, інновацій і фінансів. При цьому 
нерідко між планованими показниками і прагненнями вищого керівництва ви-
никає стратегічний розрив.  

 
 
Стратегічний розрив – це відмінна різниця між запланованими 

показниками і прагненнями вищого керівництва, тобто стратегічними цілями. 
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Рисунок 2.17 – Стратегічний розрив 
 
Стратегічний розрив можна подолати за рахунок: а) внутрішнього зрос-

тання і б) зовнішнього зростання, як показано на рисунку 2.17. 
Внутрішнє зростання означає раціональніше використання внутрішніх 

резервів компанії. Зазвичай стратегії концентрації та інтеграції вирішують про-
блеми внутрішнього зростання компанії. В центрі залишаються компетенції, 
навички та товари, які добре засвоєні. 

Зовнішнє зростання є більш ризикованою, але й більш результативною у 
разі успіху стратегією. Зовнішнє зростання забезпечує диверсифікація в перс-
пективну галузь, як правило за рахунок або створення нового бізнесу, або при-
дбання діючого, або партнерство та спільна діяльність. 

Успішна компанія – це компанія, яка обирає зовнішнє зростання та не по-
боюється атак компаній-новачків. Лідери світових продаж для того, щоб мати 
стимули для розвитку обирають атакувати самих себе. Адже випуск через кож-
ні два роки нової більш досконалої модифікації товару без загрози з боку кон-
курентів є самоатакуючою стратегією, але це приносить свою користь - підтри-
мання інтересу та задоволення з боку покупців.  

 

Контрольні питання з дисципліни: 

1 Поняття стратегії, стратегічного менеджменту. Історія розвитку. Види змін, їхні причини. 
2 Поняття "стратегічного вікна". Причини виникнення. 
3 Адаптація компаній до змін - запізнювання і скорочення запізнювання стратегічної реак-
ції. 
4 Зміст стратегічного плану компанії. 
5 Місія організації. Підходи до формулювання. 
6 Цілі компанії. Класифікація. Побудова дерева цілей.  
7 Аналіз внутрішнього середовища компанії: оцінка незмінного курсу компанії, функцій 
компанії, SWOT-аналіз. 
8 Зовнішній аналіз. Аналіз середовища прямого та непрямого впливу. 

Стратегічна мета 
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9 Теорія життєвого циклу товару. Переваги і недоліки. Основні стратегічні зусилля компа-
нії на кожній стадії життєвого циклу товару. 
10 Модель п'яти сил конкуренції (рушійні сили ринку) М. Портера. Стратегічне значення 
моделі. 
11 Основні етапи еволюції ринків, охарактеризуйте кожний етап. Як змінюється рівень кон-
куренції та напрямок стратегічних зусиль залежно від етапу? 
12 Еталонні стратегії розвитку організації. 
13 Класифікація конкурентних стратегій за Юдановим. Види і зміст. 
14 П'ять класичних конкурентних стратегій за Портером. Переваги і недоліки використання 
кожної. 
15 Стратегія першопрохідника: основні рекомендації. 
16 Стратегія претендента на лідерство: з яких дій необхідно розпочинати? 
17 Стратегічна піраміда диверсифікованої і вузькопрофільної компаній. 
18 Корпоративна, ділова, функціональна, операційна  стратегії компанії: основні дії. 
19 Виявлення і визначення СБО. Критерії, яким вона повинна відповідати. 
20 Матриця Д. Абеля, в чому полягає її значущість для розвитку моделей матричного аналі-
зу? 
21 Розміщення ресурсів - принцип портфельного планування П. Друкера. 
22 Матриця темпи зростання/частка ринку БКГ. Переваги і недоліки використання.  
23 Матриця МакКінсі. 
24 Матриця життєвого циклу Артура Д. Литтла. 
25 PIMS-аналіз, особливості його використання. 
26 Поняття про розвиток організації. Системи збалансованої оцінки розвитку. 
27 Оцінка стратегічних показників розвитку організації. 
28 Поняття "стратегічного розриву". Способи вирішення. 
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