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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під час взаємодії підприємства та зовнішнього се!

редовища, виникає перетворення підприємства як еко!

номічної системи, відбуваються зміни у внутрішній

структурі підприємства.

У більшості випадків керівний склад підприємства

пояснює прийняття управлінських рішень, мотивуючи на

фактичні дані з виробничої діяльності підприємства,

тобто на основі аналізу внутрішнього середовища. В

більшості випадків, до уваги не береться такий елемент

як вплив зовнішнього середовища на діяльність підприє!

мства, вплив на стратегію розвитку на ринку, вплив на

місію та ціль функціонування підприємства.

За таких умов, керівний склад підприємства пови!

нен постійно проводити якісно!кількісну оцінку зовніш!

нього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвиток ринкових відносин в Україні залежить на!

пряму від ефективності розвитку підприємств. Між тім

існує багато протиріч які виникають між зовнішнім та

внутрішнім середовищем підприємства, вони також вно!

сять ускладнення у виробничу діяльність та уповільню!

ють їх економічну активність. Сучасні тенденції еконо!
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У статті розглянуто методи оцінки впливу зовнішнього середовища хлібопекарської галузі,

результати яких можливо використовувати в процесі стратегічного управління підприємства!

ми означеної галузі. Розглянуто проблематику в використанні існуючих методів оцінки, зроб!

лені висновки про необхідність використання більш широкого методологічного інструментарію

для розробки стратегій розвитку підприємств.

The article describes the methods for evaluating the impact of the environment bakery industry,

the results of which can be used in the strategic management of the designated area. Considered

issues in the use of existing evaluation methods, conclusions about the need for greater

methodological tools for the development of strategies for the development of enterprises.
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мічного розвитку дозволяють підприємствам розробля!

ти стратегії розвитку, які дозволяють підприємствам кон!

курувати на ринку.

Існують певні складності із розумінням та форму!

ванням стратегії розвитку підприємства, управлінням та

контролем за цим процесом, окреслюють коло актуаль!

ності цих питань для вітчизняних підприємств.

У літературі теоретичні та методичні аспекти стра!

тегічного управління розвитком підприємства досліджу!

валися такими вченими, як І. Ансофф, К. Боумен, В. Ва!

силенко, А. Градов, Ю. Іванов, Е. Коротков, Г. Мінцберг,

К. Ру!Дюфор, А. Слаттер, О. Тищенко, А. Томпсон,

А.Дж. Стрікленд, О. Тридід, З. Шершньова та ін.

Складність самого процесу стратегічного управління

доводить про існування низки питань щодо єдиного розу!

міння елементів стратегічного управління, методологій

формування стратегій, діагностики та стратегічного анал!

ізу діяльності підприємства і як його складової — аналіз

впливу зовнішнього середовища на саме підприємство.

МЕА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування важливості

визначення впливу зовнішнього середовища, яке спря!

моване на підвищення ефективної діяльності вітчизня!

них підприємств хлібопекарської галузі, а також висві!
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тлення сучасної проблематики, яка виникає в процесі

стратегічного управління на сучасному етапі розвитку

підприємств та всієї економіки України. Необхідність ви!

рішення цих питань зумовили вибір теми й актуальність

досліджень у даній статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з головних завдань аналізу зовнішнього се!

редовища підприємства є підтвердження даних про його

стан та альтернативи його розвитку на майбутнє, вико!

нання підприємством поставлених цілей та співпадіння

цих цілей можливостям підприємства, а також потреби

та вимоги ринку.

Найбільше поширення дістала модель "галузевої

конкуренції" М.Портера [8], в якій галузь, до якої нале!

жить підприємство, ототожнена з середовищем.

Аналіз галузі грунтується на аналізі факторів вироб!

ництва як якісних, так і кількісних. Також враховують

вплив конкуренції на місцевих ринках, та вплив груп кон!

курентів на формування пропозиції від досліджуваної

галузі. Також на пропозицію впливає ряд факторів, які

теж потрібно враховувати, а саме: ціни на товар, якісна

характеристика товару, цінова політика, витрати на си!

ровину та на виробництво.

Для опису перспектив формування пропозиції вико!

ристовується як прогнозна, так і ретроспективна інфор!

мація про зовнішні та внутрішні (незалежні, екзогенні,

залежні, ендогенні) фактори, які являються результа!

том визначеної політики підприємства на його означе!

них напрямках торгівельної діяльності.

Деякі фактори можуть мати як екзогенний, так і ендо!

генний характер. Це можливо у випадках, коли деяка

кількість підприємств з однієї галузі мають однакову стра!

тегію розвитку, наприклад, випуск нової лінійки товарів,

або диверсифікація виробничих потужностей. В своїх ро!

ботах Д.Ру та Д.Сульє [4] навели варіант класифікації та

дії деяких факторів що формують пропозицію (табл. 1).

Підприємство, яке розробляє свою стратегію роз!

витку, не має можливості враховувати всі показники та

елементи розвитку галузі та динаміки ринку.

Для досягнення цієї мети, тобто чіткої уяви про

досліджувану галузь, потрібно скласти чіткі про!

гнози її розвитку, проаналізувати її міжгалузеву

роль в економіці, її взаємодію з суміжними галу!

зями. Різні дослідники, зокрема Д. Харрісон (табл.

2) та А.Томпсон (табл. 3), пропонують своє бачен!

ня аналізу та привабливості досліджуваної галузі,

на основі їх бачення проведемо аналіз привабли!

вості хлібопекарської галузі.

Після складання таблиць, бачимо що приваб!

ливість хлібопекарської галузі, в обох випадках

має показники вище середнього.

У стратегічному управлінні використовуються

різні оцінки привабливості галузі (наприклад, мо!

дель "Мак!Кінсі", SWOT!аналіз, PEST!аналіз та ін.).

SWOT!аналіз — це карта, яка не містить кінце!

вої інформації для прийняття стратегічних рішень,

але він надає змогу розташування певної інфор!

мації у заздалегідь обумовленому порядку, що

придає їй певну структуру.

Проведемо SWOT!аналіз підприємств хлібопе!

карської галузі, що полягає у виявленні внутрішніх

сильних і слабких сторін підприємств, а також потенцій!

них зовнішніх можливостей і загроз. На основі цього ана!

лізу розробляються рекомендації, щодо покращення си!

туації, шляхами використання внутрішніх резервів,

зовнішніх можливостей та подолання виявлених загроз [1].

На основі цих даних можна побудувати матрицю

SWOT!аналізу (табл. 4).

Аналізуючи матрицю, можемо зробити висновок

про те, що підприємства знаходяться в досить скрутно!

му становищі. Але, аналізуючи політичний та економіч!

Таблиця 1. Аналіз пропозиції
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1  0,03 4 0,12
2  0,10 4 0,4
3  - 0,04 1 0,04
4  '  0,10 4 0,4
5  0,20 4 0,8
6       

 
0,10 2 0,2

7  -  0,04 3 0,12
8    

 
0,04 3 0,12

9   
 

0,03 1 0,03

10  0,05 1 0,05
11   

    
 

0,04 2 0,08

12  0,03 3 0,09
13 0,10 4 0,4
14    

   
0,10 5 0,5

1,00 - 3,35

Таблиця 2. Привабливість хлібопекарської галузі
(згідно з переліком Харрісона)

Джерело: [7].
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ний стан, а також можливості розвитку самих підпри!

ємств, а також вплив інших чинників зовнішнього сере!

довища, які будуть впливати на якість і швидкість уп!

равління на місцях, є можливість стабілізації фінансо!

вого та виробничого стану підприємств, та налагоджен!

ня внутрішньогалузувих взаємодій.

Враховуючи той факт, що зовнішнє середовище яв!

ляється досить складною системою, в якій взаємопов'я!

зано між собою велика кількість елементів, воно виз!

начається сукупністю множини факторів, котрі мають

прямий або непрямий вплив на можливості і здатності

(стратегічний потенціал) підприємства досягати постав!

лених цілей розвитку [6]. В зв'язку з цим у літературі з

економіки виділено різні групи факторів, за якими мож!

на характеризувати зовнішнє середовище підприємства,

а також групувати його за певними рівнями.

Критерієм розмежування між ними може

виступати ступінь впливу макросередовища та

мікросередовища.

У своїх роботах Р. Фатхудінов [5, 6] приділяє

увагу ще одному, проміжному рівню зовнішньо!

го середовища — середній рівень, який фор!

мується на регіональній інфраструктурі, яка фор!

мується на рівні морально!психологічного кліма!

ту, рівня кваліфікації співробітників підприємств.

Визначено, що елементи фактору макро!

рівня зовнішнього середовища здійснюють не!

прямий вплив на підприємства, виявляється мож!

ливою діагностика їхнього розвитку за допомо!

гою отримання статистичних даних з використан!

ням експертної оцінки та методів таксономічно!

го аналізу. Дослідження впливу на фактори мак!

рорівня будуть відбуватися за допомогою екс!

пертного методу з причин відсутності єдиної ме!

тодики визначення та наявності необхідної опе!

ративної інформації щодо окремого підприємства, яке

ми досліджуємо. Вплив мікрорівня зовнішнього середо!

вища на підприємства, буде теж базуватися на експерт!

них оцінках, але з однією відмінністю. Оскільки кожне

підприємство саме формує навколишнє середовище (по!

купці, сировина, ділові партнери, конкуренти тощо), тому

оцінку проведено для кожного з підприємств окремо,

дані зведені в аналітичній таблиці (табл. 5).

Експертами визначено вплив факторів мікрорівня

зовнішнього середовища на кожне підприємство від 0 до

1 з такою умовою: чим більший позитивний вплив має

мікросередовище на діяльність суб'єкта господарюван!

ня, тим ближче оцінка до 1, і навпаки. Оцінки, що надані

експертами відносно впливу факторів мікрорівня зовні!

шнього середовища на розвиток підприємств хлібопе!

карської галузі, можна вважати значущими, оскільки їх

варіація не перевищує 25 % [2,

3].

Проводячи математичний

аналіз з урахуванням розподі!

лу вихідних даних використову!

ючи скорочену шкалу Харрінг!

тона (1 інтервал включає 28,5

% відхилень фактичного зна!

чення від максимального, 2 —

71,5 %, 3 — 100 %), була от!

римана наступна градація рівня

впливу зовнішнього середови!

ща на діяльність підприємств

хлібопекарської галузі:

від 0,000 до 0,090 — низь!

кий рівень впливу;

від 0,091 до 0,226 — се!

редній рівень впливу;

від 0,227 до 0,316 — висо!

кий рівень впливу.

Виходячи з вищесказано!

го, можна зробити висновок

про те, що зовнішнє середови!

ще формує умови діяльності

для підприємств на ринку.

Після проведених роз!

рахунків ми можемо зробити

   
   

1   0,15 5 0,75 

2    
 0,10 1 0,10 

3    
 0,10 1 0,10 

4   0,15 5 0,75 
5     0,15 4 0,6

6     
 0,10 5 0,5 

7      
 0,10 3 0,3 

8   0,05 3 0,15 

9     
   0,10 5 0,5 

  1,00 - 3,75 

Таблиця 3. Привабливість хлібопекарської галузі
(згідно з переліком Дж.Томпсона)

Джерело:  [9].
Усього "найвищий — 5, найнижчий — 1".

Таблиця 4. Матриця SWOT"аналізу підприємств
хлібопекарської галузі
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висновок про зовнішнє сере!

довище, яке впливає на ді!

яльність підприємств на ринку.

В періоди підйому економіки

виникає покращення економі!

чного розвитку держави, змен!

шується кількість негативних

факторів які впливали на

підприємства на макрорівні.

Таким чином, макросередови!

ще має суттєвий вплив на роз!

виток підприємств, а проведе!

ний його аналіз свідчить про

його велику чутливість для

такої галузі, як хлібопекарсь!

ка. Але, якщо підприємство

виходячи з аналізу, в більшій

мірі самостійно формує відно!

сини з мікросередовищем,

враховуючи фактори, які особ!

ливо впливають саме на дане

підприємство (розвиток об!

ласті, постачальники, сирови!

на, особливості збуту, взаємо!

дія між областями), то харак!

тер його впливу може або підсилювати сприятливість

мікрофакторів зовнішнього середовища, або дещо

його нівелювати.

ВИСНОВОК
В умовах, коли зовнішнє середовище досить дина!

мічне, адаптація підприємства до умов макро!, та мікро!

середовища досить актуальна. Головним елементом

зайняття правильного стратегічного положення підприє!

мством на ринку є точне прогнозування змін, які будуть

відбуватися як у внутрішньому, так і в зовнішньому се!

редовищі, що стане інформаційним підгрунтям для прий!

няття ефективних управлінських рішень.

Основною складністю при проведенні аналізу впли!

ву зовнішнього середовища є складність в доступності

кількісної та якісної інформації, яка могла б з високою

долею точності охарактеризувати оточення підприєм!

ства, що аналізують.
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1 "
 " 0,48 0,32 0,40 0,105 

2 "   " 0,26 0,30 0,38 0,095 

3 " -
 " 0,45 0,36 0,42 0,110 

4 "  " 0,11 0,16 0,20 0,040 

5 "  " 0,50 0,40 0,50 0,120 

6 " " 0,50 0,44 0,65 0,130 

7    
"  " 0,72 0,72 0,86 0,200 

8 "  " 0,50 0,61 0,71 0,155 

 
9    " " 0,21 0,45 0,36 0,095 

 
10 

   
«  « » 0,26 0,32 0,36 0,080 

  0,3243 0,2729 0,1943  

Таблиця 5. Оцінка впливу факторів мікрорівня зовнішнього
середовища на підприємства хлібопекарської галузі


