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2. Ідентифікація складу наявних і потенційних вигід, які можуть генерувати 

окремі види природних ресурсів у процесі створення вартості; 

3. Оцінювання обсягу вигід, що їх генерують природні ресурси за певний 

період часу (наприклад, рік) в натуральних та грошових одиницях виміру; 

4. Визначення обсягу та фінансове оцінювання витрат підприємства на 

технічне обслуговування, підтримування та відновлення природних ресурсів, що 

їх використовують в процесі формування вартості; 

5. Оцінювання вартості окремих складових та загального обсягу природного 

капіталу підприємства за формулою чистої дисконтованої вартості вигід, 

отримуваних підприємством від використовуваних природніх ресурсів, за 

мінусом очікуваної суми витрат, завданих довкіллю за певний період. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СТРАТЕГІЧНОГО 

АНАЛІЗУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

За останні роки простори бізнесу набувають все більшої популярності. 

Сьогодні в Україні формується національна модель корпоративного управління 

суб’єктами господарювання. Гармонізації відносин між бізнесом, суспільством 

та державою потребують економічна система. Так у бізнеса виникають потреби 

у чітких правилах господарювання, прозорості ведення фінансової діяльності. 

Стратегія розвитку компанії включає процес вивчення зовнішнього та 

внутрішнього середовища, на основі якого розробляється стратегічний план 

розвитку компанії. В процесі стратегічного аналізу визначаються основні етапи: 

вибір стратегії; планування стратегії; аналіз існуючих цілей; аналіз зовнішнього 

середовища; аналіз внутрішнього середовища та стратегічного потенціалу; 

реалізації стратегії; стратегічний моніторинг.  

Стратегічний аналіз як важливий етап (складова) процесу планування, що 

передує розробці цілей, стратегій та політики організації, посідає значуще місце 

у вітчизняному менеджменті, який у багатьох підприємствах України, на жаль, 

має низьку результативність, вимагає проведення суттєвих змін та вдосконалень.  

Дослідженню проблематики стратегічного аналізу бізнес середовища 

організацій присвячена значна кількість наукових робіт як вітчизняних, так і 

іноземних вчених. Зокрема, варто виділити праці Г.В. Даценко, 

О.А. Добровенко, І.А. Касатонової, В.М. Корженевської, О.В. Разіної, 

О.О. Романова, Г.В. Теплінського, Я. Ткачука. Аналіз праць і публікацій з 
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вказаного питання показав, що сьогодні існує необхідність здійснення 

оновленого  етапу дослідження в даному напрямі.  

Одним із важливих напрямів стратегічного аналізу є SWOT-аналіз, що дає 

змогу визначимо сильні та слабкі сторони, а також потенційні можливості та 

загрози компанії. Сильні сторони є перевагами компанії, а слабкі сторони є 

недоліками компанії. Можливості фактори зовнішнього середовища, 

використовування яких створить переваги організації на ринку. Загрози фактори, 

які можуть потенційно погіршити положення компанії на ринку.  

Суть SWОТ-аналіз полягає у встановленні зв’язків між найхарактернішими 

для компанії можливостями, загрозами, сильними та слабкими сторонами. 

Результати SWОТ-аналіз можна використати для формулювання та вибору 

стратегій. SWОТ-аналіз спрямований на визначення загальної стратегії розвитку 

компанії і галузі в цілому. SWOT-аналіз є швидким інструментом оцінки 

зовнішнього та внутрішнього середовища, який дає змогу оцінити поточний стан 

компанії та вчасно зорієнтуватися у ринковій ситуації. Переваги SWOT-аналізу: 

швидкий інструмент для оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища; 

систематизація знань про зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на 

процес формування стратегії розвитку; визначення конкурентних переваг та 

формування стратегічних пріоритетів [1, c. 198].  

Недоліки SWOT-аналізу: періодична діагностика ринку та ресурсів 

компанії; проблеми з первинною інформацією; надмірне захоплення кількісним 

аналізом за рахунок якісному; акцентування уваги на загальних оцінках, 

недостатня увага до розгляду окремих параметрів; суб’єктивність вибору та 

ранжування факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; існує ризик 

недооцінки так і переоцінки факторів, що ускладнює розроблення чіткого 

стратегічного плану розвитку компанії [3, с. 117]. 

Не зважаючи на широке поширення, SWOT-аналіз має три суттєвих 

обмеження:  

- не включає певних критеріїв перевірки відповідності розробленої стратегії 

виявленим можливостям і загрозам. У SWOT-аналізі є лише загальна 

рекомендація, що нова стратегія повинна посилювати сильні сторони 

підприємства та фокусувати їх на використанні можливостей; 

- результати SWOT-аналізу відображають ситуацію у статиці, а сценарії 

розвитку ситуації необхідно проробляти окремо, що знижує цінність результатів; 

- розроблений для визначення факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища підприємства на даний момент часу, то він не пристосований до 

моніторингу змін. 

У світовій економічній науці аналіз основних факторів зовнішнього 

макросередовища називається PEST-аналізом. PEST-аналіз (іноді позначають як 

STEP) – це маркетинговий інструмент, призначений для виявлення політичних 

(P - political), економічних (E - economic), соціальних (S - social) і технологічних 

(T - technological) аспектів зовнішнього середовища, які впливають на діяльність 

підприємства. Цей аналіз ставить за мету виявити ті фактори зовнішнього 

середовища, які найбільше впливають на організацію, а також передбачити 

динаміку впливу цих факторів (сприятливу чи несприятливу) [2, c. 142].  
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При проведенні PEST-аналізу потрібно враховувати такі дві позиції: аналіз 

стратегічних факторів кожного з компонентів повинен бути достатньо 

системним, тому що в житті всі компоненти між собою взаємопов’язані; PEST-

аналіз – це інструмент, що історично склався з чотирьохелементного 

стратегічного аналізу, але потрібно пам’ятати, що реальне життя складніше. 

Діяльність кожного підприємства в зовнішньому середовищі також залежить від 

власного набору ключових факторів, який найбільш впливає на його бізнес. 

Однак, середовище постійно змінюється. Тому для діагностики стану 

підприємству потрібно мати інформацію про характер змін, що можуть 

відбуватися в зовнішньому середовищі. Така діагностика проводиться 

переважно за допомогою матричного методу. Для визначення становища 

підприємства в зовнішньому середовищі, тобто отримання профілю середовища, 

підприємству необхідно провести структуризацію і відбір факторів, які на думку 

експертів, можуть мати певний вплив. 

Підсумовуючи, доцільно зазначити, що аналіз впливу чинників зовнішнього 

середовища є процесом, за допомогою якого розробники стратегічного плану 

контролюють зовнішні відносно підприємства чинники, аби визначити 

можливості і загрози та передбачити чимало того, що залишається прихованим, 

що може стати раптовим несподіваним ударом по інтересах підприємства, 

виявити складності видимих умов, створених зовнішнім оточенням. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аналіз фінансового стану підприємства характеризує взаємодію фінансової 

та виробничої діяльності суб’єкта господарювання. В широкому розумінні – це 

оцінка якості господарської діяльності. При аналізі фінансового стану 

підприємства необхідно оцінювати не лише результати його виробничо-




