
260 Серія Економічні науки

Випуск 5. Частина 2. 2014

пункту, громадського обслуговування, масового від-
починку; рівень забезпечення та благоустрою, еко-
логічна якість території; наявність історико-куль-
турних та природних пам’яток тощо. Але досить 
важливим є і врахування ринкової ціни, що фор-
мується під впливом попиту, пропозиції та якісних 
властивостей будь-якої земельної ділянки. Враху-
вання таких факторів дасть можливість збільшити 
її вартість, підвищити рівень конкурентоспромож-
ності та рентного доходу.
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Постановка проблеми. Під час управління будь-
якою компанією, підприємством чи організацією, 
однією із основних умов для прийняття ефектив-
них стратегічних управлінських рішень є наяв-
ність достовірної, аналітичної адекватної інфор-
мації як про внутрішнє та зовнішнє середовище 
об’єкта, так і про основні пріоритети та орієнтири 
його розвитку. Оскільки для реалізації багатовек-
торної політики управління телекомунікаційними 
компаніями, необхідно мати комплексну систему 
стратегічних цілей і ключових показників, а та-
кож добре організовану і збалансовану систему 
стратегічного вимірювання [1]. В свою чергу розви-
ток окремих компаній стимулює і розвиток ринку. 
Як інструмент при цьому використовується страте-
гічний аналіз, який охоплює три стадії пов’язані з 
управлінським впливом:

- по-перше, це стадія, що передує управлінському 
впливу, вона виступає як попередній аналіз, що має 
більшою мірою прогностичне забарвлення;

- по-друге, це аналіз у процесі самого управлін-
ського впливу, він допомагає оперативно корегувати 

управлінський вплив залежно від оперативних ре-
зультатів;

- по-третє, це аналіз який проводиться після за-
стосування управлінського впливу, тому він необхід-
ний при формуванні стратегії розвитку телекомуні-
каційних компаній.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. 
Вивченням різноманітних аспектів стратегічного 
аналізу займались такі вчені, як Г. Азоєв, І. Ансофф, 
Ю. Боумен, О.Віханский, М. Володькіна, В. Гера-
симчук, Т. Головко, Т. Зборовська, А. Градов, В. Гра-
натуров, М. Желіховська, О. Коробейніков, С. Ле-
вик, Г. Осовська, А.А. Томпсон, А.Дж. Стрікленд, 
А. Склабінська, З. Шершньова, Н. Хрущ та ін [4-6; 
8-11].

У той же час, аналіз середовища – це ще не зовсім 
чітко визначена для вітчизняних телекомунікацій-
них компаній діяльність, якою телекомунікаційні 
компанії України почали займатись недавно. Однак, 
вміння та навики володіти прийомами та методами 
аналізу виступає одним із найважливіших завдань, 
що стоїть перед керівниками, управлінцями, оскіль-
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ки параметри середовища постійно оновлюються, 
змінюються, тобто перебувають у постійному русі. 
Зазначене вище й обумовило вибір теми досліджен-
ня, визначило її актуальність та важливість для еко-
номічної науки та практичної діяльності.

Мета статті. Розглянути стратегічний аналіз як 
функцію стратегічного управління та визначити його 
значення для розвитку ринку телекомунікаційних 
послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
основі ґрунтовного аналізу наукової літератури кон-
статуємо, що на сьогодні не існує єдиного підходу 
щодо трактування сутності «стратегічного аналізу». 
Неоднозначно визначено його завдання, об’єкти, 
етапи, предмет та інструментарій. Зазначимо, що у 
літературі зі стратегічного менеджменту та страте-
гічного аналізу також відсутнє чітке розмежування 
між стратегічним аналізом та стратегічним прогно-
зуванням, стратегічним і ретроспективним аналізом. 
Не існує єдиного бачення щодо місця та ролі страте-
гічного аналізу в системі управління підприємством. 
Деякі автори розглядають аналіз як один із етапів 
управління, інші стверджують, що стратегічний ана-
ліз притаманний усім стадіям управління.

Вітчизняні дослідження в галузі економіки та 
управління тлумачать стратегічний аналіз як комп-
лексне дослідження позитивних і негативних факто-
рів, які можуть вплинути на економічне становище 
підприємства у перспективі, а також шляхів досяг-
нення стратегічних цілей підприємства [2; 3]. 

Іншої думки Головко Т.В., який вважає, що суть 
стратегічного аналізу полягає у необхідності його ви-
користання заради вибору конкретної стратегії з ба-
гатьох альтернатив і формування всієї системи стра-
тегій [4]. 

Відповідно до наукової позиції Шершньової З., 
стратегічний аналіз характеризується як змістовний 
і менш-більш формальний опис об’єкта дослідження, 
виявлення особливостей, тенденцій, можливих і не-
можливих напрямків його розвитку [5]. 

Дослідниця Склабінська А. І. у власному дослі-
джені спробувала узагальнити різні підходи, щодо 
визначення стратегічного аналізу, й вирізнила влас-
не розуміння цього явища у таких формах як: метод, 
аналіз та функція.

В першому випадку стратегічний аналіз виявля-
ється як метод, що забезпечує процес стратегічного 
планування та контролінгу інформаційно- аналітич-
ними даними. В іншому випадку стратегічний ана-
ліз являє собою власне аналіз, внутрішнього та зо-
внішнього середовища з метою визначення напряму 
розвитку організації. А також стратегічний аналіз 
представляє собою функцію стратегічного управлін-
ня, яка спрямована на перспективу. Стратегічний 
аналіз – це комплексне дослідження позитивних і 
негативних факторів зовнішнього і внутрішнього се-
редовищ, які можуть вплинути на конкурентне ста-
новище підприємства у довгостроковій перспективі, 
а також шляхів досягнення стратегічних цілей під-
приємства [6]. 

На основі аналізу різних наукових підходів, щодо 
трактування змісту стратегічного аналізу, пропонує-
мо власне визначення «стратегічний аналіз - це про-
цес, що включає в себе діяльність (опис, роз’яснення 
та прогноз) спрямований на виявлення особливос-
тей, тенденцій, напрямків розвитку досліджуваного 
об’єкта». Таке визначення дозволяє більш повно роз-
крити сутність та призначення здійснення стратегіч-
ного аналізу, обґрунтувати його вплив на ефектив-
ний розвиток підприємства.

На думку Левик С.М., метою стратегічного аналі-
зу є формування множини альтернатив для прийнят-
тя стратегічних рішень, які забезпечать конкурентні 
переваги досліджуваного об’єкта та його прибутко-
вість в довгостроковій перспективі з максимальним 
використанням потенціалу підприємства та змін у 
зовнішньому середовищі на свою користь [7].

Дослідження показало, що метою стратегічного 
аналізу є виявлення загальної картини внутрішніх 
впливів і обмежень, що накладаються на страте-
гічний вибір. Внутрішній аналіз зосереджується на 
виявленні сильних і слабких сторін телекомуніка-
ційних компаній й визначенні очікувань і можли-
востей впливати на процес стратегічного планування 
зі сторони власників (акціонерів) та кадрів (персо-
нал). Стратегічний вибір включає формування стра-
тегічних альтернатив, виходячи із цілей телекомуні-
каційних компаній, їх переваг і недоліків, а також 
зовнішніх можливостей і загроз. Кожна стратегічна 
альтернатива може представляти можливі напрям-
ки дії. У процесі стратегічного аналізу повинні бути 
оцінені різні варіанти стратегії розвитку ринку теле-
комунікаційних послуг загалом та окремих телеко-
мунікаційних компаній зокрема. Для того, щоб ви-
брати той або інший варіант, розроблювачі стратегії 
порівнюють їх між собою, визначають, якою мірою 
кожний з них здатний забезпечити досягнення цілей 
компанії. Оптимальний варіант стратегії повинен за-
безпечити найкраще співвідношення між його силь-
ними і слабкими сторонами, можливостями й загро-
зами зовнішнього середовища.

Також, завдяки стратегічному аналізу формуєть-
ся комплексний стратегічний план розвитку дослі-
джуваного об’єкта – ринку телекомунікаційних по-
слуг, здійснюється науково обґрунтована, всебічна і 
своєчасна підтримка прийняття стратегічних управ-
лінських рішень.

Слід відзначити, що процес стратегічного аналізу 
під час здійснення управління розвитком ринку те-
лекомунікаційних послуг передбачає збір, обробку, 
класифікацію, систематизацію, нагромадження, збе-
рігання стратегічної інформації. 

Таким чином, функцією стратегічного аналізу 
під час здійснення управління ринком телекомуні-
каційних послуг є створення й нагромадження стра-
тегічної інформації, що буде використовуватися для 
прогнозування й оцінки тенденцій зовнішніх факто-
рів, оцінки стратегічних альтернатив, стратегічного 
потенціалу ринку загалом та окремих телекомуніка-
ційних компаній і їх конкурентоспроможності. Тоб-
то, за допомогою стратегічного аналізу відбувається 
створення інформаційного забезпечення стратегічно-
го планування й стратегічного управління телекому-
нікаційними компаніями та ринку телекомунікацій-
них послуг в цілому. 

Розглянуті традиційні підходи щодо кваліфіка-
ційних ознак стратегічного аналізу дозволили зро-
бити висновки що, йому притаманні такі головні 
ознаки стратегічного аналізу [2, 7]: а) орієнтація на 
майбутнє (довгострокова спрямованість); б) високий 
рівень невизначеності; в) глобальний характер і важ-
ливість наслідків стратегічних рішень для підприєм-
ства.

Більшість сучасних авторів прихильники такої 
кваліфікації видів стратегічного аналізу: зовнішнє 
середовище (або середовище непрямого впливу); про-
міжне середовище (або «середовище завдань»); вну-
трішнє середовище організації.

Зовнішнє середовище - це сукупність факторів, 
які формують довгострокову прибутковість організа-
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ції і на які організація не може впливати взагалі або 
має незначний вплив. Проміжне середовище - це су-
купність факторів, які формують довгострокову при-
бутковість організації і на які вона може впливати 
через встановлення ефективних комунікацій. Вну-
трішнє середовище організації - це сукупність фак-
торів, які формують її довгострокову прибутковість і 
перебувають під безпосереднім контролем керівників 
та персоналу організації.

Змістова характеристика ознак стратегічного 
аналізу надає нам можливість визначити предмет 
стратегічного аналізу у процесі розроблення страте-
гії управління ринком телекомунікаційних послуг в 
Україні. Так, на нашу думку, предметом реалізації 
стратегічного аналізу слід вважати основні, прогно-
зовані напрями функціонування і розвитку ринку та 
окремих телекомунікаційних компаній, які регулю-
ють організаційні, економічні, інформаційні ресурси 
та можливості цих компаній, з метою нарощування 
стратегічного потенціалу та зміцнення довготрива-
лих перспективних конкурентних позицій на ринку.

У процесі дослідження з’ясовано, що місце та 
роль стратегічного аналізу в стратегічному управлін-
ні визначається трактуванням його суті та співвідно-
шенням аналізу і процесу управління. Стратегічне 
управління базується на вивченні відносин, які мож-
на охарактеризувати за допомогою системи «серед-
овище – підприємство». Однією з ключових ролей 
будь-якого управління є підтримка балансу у взаємо-
дії організації із середовищем.

Стратегічне управління можна характеризувати 
як багатоплановий управлінський процес, який до-
помагає формувати і виконувати ефективні стратегії, 
що сприяють формуванню відносин між підприєм-
ством та зовнішнім середовищем, а також досягнен-
ню поставлених цілей [5]. 

З урахуванням теоретичної багатоаспектнос-
ті сутнісних ознак стратегічного управління, осно-
вними його елементами є: 1) аналіз середовища; 2) 
місія підприємства; 3) вибір стратегії; 4) процес ви-
конання стратегії; 5) оцінка і контроль виконання 
стратегії. Наведене зумовлює необхідність визначен-
ня, що основу для таких етапів як: визначення місії 
підприємства, його основних довгострокових цілей, 
розроблення та реалізації стратегії і, нарешті, оцін-
ки діяльності підприємства й внесення відповідних 
коректив складає стратегічний аналіз. 

Таким чином, стратегічний аналіз є початковим 
етапом розробки стратегії розвитку ринку телекому-
нікаційних послуг, яка ґрунтується на дослідженні 
та оцінці внутрішнього та зовнішнього середовища, 
в якому знаходиться кожна телекомунікаційна ком-
панія. Аналіз середовища передбачає вивчення як 
макрооточення, безпосереднього оточення телеко-
мунікаційної компанії, так і внутрішніх факторів її 
розвитку. 

Стратегічний аналіз, як складова частина проце-
су стратегічного управління, забезпечує дослідження 
зовнішнього і внутрішнього середовищ, оцінку на-
явних ресурсів та можливостей, а також забезпечує 
формування місії та стратегічних цілей компанії, які 
є основою для вибору стратегії.

Таким чином, стратегічне управління розвитком 
ринку телекомунікаційних послуг неможливо уяви-

ти без стратегічного аналізу, який повинен здійсню-
ватись на кожному етапі стратегічного управління, 
будучи базисом обраної стратегії.

Висновки. Необхідність забезпечення здійснен-
ня процесу стратегічного аналізу, як обов’язкового 
елементу стратегічного управління розвитком ринку 
телекомунікаційних послуг обґрунтовується таким 
чином:

1. За допомогою стратегічного аналізу відбуваєть-
ся розкладання досліджуваного об’єкта на складові 
частини для більш точного розуміння й вивчення. 
На стадії стратегічного планування відбувається ін-
теграція результатів стратегічного аналізу в страте-
гічний план суб’єктів ринку. Процеси стратегічного 
аналізу й стратегічного планування в системі страте-
гічного управління протікають у єдності, взаємодії 
та узгодженості. 

2. Проведення стратегічного аналізу дозволяє 
створити основу побудови стратегічного управлін-
ня розвитком ринку телекомунікаційних послуг 
шляхом інформаційного забезпечення процесів 
формулювання цілей, розробки й реалізації стра-
тегій. 

3. Стратегічний аналіз є першим етапом процесу 
стратегічного управління оскільки, до початку фор-
мулювання цілей необхідно чітко представляти або 
спроектувати майбутні прибутки від компанії.

4. На етапі стратегічного контролю завжди не-
обхідно постійно проводити стратегічний аналіз з 
метою: своєчасного відмежування нереалізованих 
стратегій; підтримки процесу розробки нових, більш 
конкурентоспроможних стратегій.
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