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Вироблення корпоративної стратегії як генерального плану дій для 

досягнення встановлених стратегічних цілей доцільно розпочинати з 

ґрунтовного аналізу зовнішнього середовища, який є відправним моментом 

стратегічного процесу. 

Радикальні зміни сучасної управлінської парадигми, у тому числі й 

стратегічного управління, вимагають принципового перегляду методології 

стратегічного аналізу зовнішнього середовища. Новітня парадигма 

стратегічного менеджменту повинна реалізувати підхід спільного творення 

організаційної цінності виробником і споживачем продукції через системні 

спільні здібності, які мають індивідуалізований характер. 

Аналіз еволюції взаємовідносин між споживачем і підприємством у 

напрямку спільного творення унікальної цінності дає змогу зробити висновок 

про розгляд споживача як частини удосконаленої системи компетенцій, що 

формує підґрунтя для окреслення тенденції зміни центрів компетенцій та 

формування додаткових джерел інтелектуального капіталу. Таке розуміння 

процесу створення матеріальних благ потребує вироблення і реалізації нових 

підходів до побудови системи стратегічного аналізу.  

Процеси інтернаціоналізації, глобалізації і конвергенції демонструють 

руйнування традиційних підходів до побудови конкурентних переваг і 

можливостей отримання надприбутків через високий рівень мобільності 

факторів виробництва та інші чинники. Крім того, упровадження сучасних 

інформаційних технологій розширює масштаби доступу малих підприємств 

до глобальних ринків, що потребує вироблення нових варіантів стратегій і, 

відповідно, нової аналітичної бази підтримки стратегічних управлінських 

рішень. 

На рівні галузі необхідність перегляду застарілих підходів до 

дослідження внутрігалузевої структури обумовлена значними 

невідповідностями ідей класичного галузевого і конкурентного аналізу до 

вимог сучасного виробництва. 

На рівні підприємства зміна природи конкуренції проявляється в 

об’єктивній необхідності залучення споживачів до створення продукту і в 

формуванні корпоративної мережі. З огляду на зазначені пріоритети, 

важливим аспектом стратегічного аналізу стає відмова від прагнення 

детального вивчення окремого сегменту ринку з чітко окресленою групою 

конкурентів та акцентування уваги на широкому розумінні конкурентного 

середовища. Цей підхід називають «екраном радара», він дає змогу вивчати 

конкурентів на вигідність їх позиції щодо задоволення пріоритетів 

споживачів і наявність на успішне просування вперед. 



Основну схему проведення стратегічного аналізу зовнішнього 

середовища діяльності корпорацій у практичній управлінській діяльності 

необхідно наповнити доступними методами і способами аналізу, а також їх 

комбінацією. 
 


