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Постановка проблеми. Формування стра-
тегічних альтернатив розвитку підприємства, 
обґрунтування стратегії як на загально корпора-
тивному, так і функціональному рівнях базуються 
на результатах стратегічного аналізу, що передба-
чає оцінку потенціалу та конкурентоспроможності 
підприємства, аналіз стану та тенденцій розви-
тку зовнішнього середовища. Якість результатів 
стратегічного аналізу значною мірою зумовлює 
обґрунтованість стратегічних ініціатив підпри-
ємства, можливості їх ефективної імплементації 
з найповнішим використанням внутрішніх переваг 
суб’єкта господарювання та з урахуванням його 
зовнішнього оточення. Водночас з метою забез-
печення ефективної реалізації стратегічних ініці-
атив має здійснюватись перманентний стратегіч-
ний аналіз ступеня виконання стратегічних планів 
на поточному рівні, тобто має бути організований 
стратегічний аудит. Саме це дасть змогу своє-
часно визначити необхідні коригуючі дії та забез-
печити не тільки дієве планування, але й ефек-
тивну реалізацію стратегічних ініціатив. З огляду 
на здійснення аналітичної діяльності, що, з одного 
боку, забезпечує інформаційну базу для стратегіч-
ного планування, а з іншого боку, є засобом оцінки 
реалізації стратегії виникає необхідність уточ-
нення змісту та місця стратегічного аналізу в про-
цесі стратегічного управління підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В сучасній науковій літературі для характерис-
тики аналітичної роботи з метою обґрунтування 
стратегії підприємства та контролю за її реаліза-
цією використовують такі поняття, як «стратегічна 
діагностика», «стратегічний аналіз», «стратегіч-
ний аудит». При цьому існують певні розбіжності 
щодо визначення змісту цих дефініцій, місця ана-
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лізу, діагностики та аудиту в процесі стратегічного 
управління підприємством.

Так, І.О. Кузнецовою призначення діагностики 
в стратегічному управлінні визначено як спосте-
реження за отриманням запланованих результатів 
та відстеження відхилень стратегічних показни-
ків від запланованих [1, с. 146], тобто стратегічна 
діагностика здійснюється після формування 
стратегічного плану. Стратегічна діагностика за 
А.А. Корнійчуком розглядається як етап страте-
гічного управління підприємством і передбачає 
визначення поточного стану підприємства щодо 
його відповідності вибраній стратегії [2, с. 224]. 
Водночас Л.Л. Гевлич [3, с. 21] стверджує, що 
стратегічна діагностика – це етап процесу стра-
тегічного управління, що передує стратегічному 
аналізу, визначає його напрями та обсяг. Інші 
автори [4; 5] зазначають, що стратегічна діагнос-
тика орієнтована насамперед на виявлення силь-
них та слабких сторін внутрішнього та зовнішнього 
середовища, тобто в цьому разі автори ототожню-
ють її зі стратегічним аналізом.

Водночас І.В. Саух [6] вважає, що також існу-
ють розбіжності у визначенні терміна «стратегіч-
ний аналіз». Більшість дослідників стратегічного 
управління визначає стратегічний аналіз як пер-
ший та базовий етап стратегічного менеджменту 
підприємства, який реалізується на етапі страте-
гічного цілепокладання. Водночас інші науковці 
стверджують, що стратегічний аналіз не тільки 
включає оцінку стану зовнішнього та внутріш-
нього середовища підприємства, але й перед-
бачає оцінку виконання стратегічних планів. 
Тобто існують два підходи до визначення стра-
тегічного аналізу: по-перше, це аналіз внутріш-
нього та зовнішнього середовища підприємства 
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з метою обґрунтування стратегічних альтернатив; 
по-друге, це аналіз реалізації стратегії.

Окрім зазначених дефініцій, у стратегічному 
менеджменті як синонім стратегічного аналізу 
використовують термін «стратегічний аудит». Так, 
І.Н. Ємельянова [7] визначає завдання стратегіч-
ного аудиту як забезпечення взаємодії організації 
із середовищем, що дає змогу підтримувати роз-
виток діяльності та забезпечує конкурентоспро-
можність у довготривалій часовій перспективі. 
Стокгольмський інститут стратегічного менедж-
менту [8] під стратегічним аудитом розуміє оцінку 
стратегії та бізнес-плану з метою ідентифікації 
слабких сторін та вузьких місць, а також можли-
востей успішного розвитку компанії.

Постановка завдання. Слід зазначити, що, 
незважаючи на змістовність досліджень сутності, 
ролі та місця аналітичної роботи в процесі здій-
снення стратегічного управління, нині існують роз-
біжності щодо тлумачення стратегічного аналізу, 
аудиту та діагностики. В такому разі існує необ-
хідність уточнення теоретичних засад стратегічної 
діагностики та розмежування сфери застосування 
таких термінів, як «стратегічна діагностика», 
«стратегічний аналіз» та «стратегічний аудит».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність стратегічного управління значною 
мірою залежить не тільки від здатності підприєм-
ства ґрунтовно визначити напрями подальшого 

розвитку, але й від його спроможності забезпечити 
ефективну реалізацію стратегії. В такому разі клю-
човими факторами дієвості аналітичної роботи, 
що забезпечують ефективність стратегії, є якість 
та ґрунтовність аналізу, по-перше, на етапі обґрун-
тування стратегічних альтернатив (стратегічний 
аналіз), а по-друге, протягом реалізації стратегії 
(стратегічний моніторинг). Зазначимо, що ефектив-
ність стратегії є дискусійним та недостатньо фор-
малізованим поняттям у стратегічному менедж-
менті. На думку авторів, ефективна стратегія має 
бути реальною, раціональною, релевантною, рід-
кісною, репрезентативною, репродуктивною, рапід-
ною, тобто відповідати вимогам 7Р, або 7R (рис. 1).

Під реальною (reasonable) стратегією розумі-
ємо таку, що відповідає теперішнім та потенційним 
можливостям підприємства, тоді як раціональна 
(rational) стратегія враховує стан зовнішнього 
середовища, можливості та загрози оточення.

Релевантність (relevant) стратегії передбачає 
її значимість для підприємства, тобто економіч-
ність; для суспільства (соціальність та екологіч-
ність). Така соціальна значимість стратегії нині 
є однією з найважливіших характеристик страте-
гії, що зазначається зарубіжними та вітчизняними 
науковцями [9; 10].

Рідкісна (rarity) стратегія має бути унікальною 
та специфічною, тобто має враховувати особли-
вості, ключові фактори успіху конкретного підпри-
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Рис. 1. 7Р-вимоги до ефективної стратегії
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ємства, створювати унікальний бренд організації, 
тобто впізнаваність на ринку.

Репрезентативність (representative) стратегії 
забезпечується повнотою охоплення функціо-
нальних сфер діяльності підприємства протягом 
періоду реалізації стратегії, тобто стратегія має 
бути спрямована на реалізацію конкретних дій, 
декомпонованих за функціональним спрямуван-
ням та термінами реалізації.

Репродуктивна (reproductive) стратегія спрямо-
вана на створення та розширене відтворення кон-
курентних переваг, а також практичне виконання 
поставлених стратегічних цілей, досягнення пла-
нового рівня стратегічних показників.

Рапідність (rapid), або адаптивність, стратегії 
передбачає швидкість реагування підприємства на 

нові виклики зовнішнього середовища та адапту-
вання стратегічних настанов відповідно до розви-
тку оточення та змін у внутрішньому середовищі.

Інкорпорування зазначених вимог до страте-
гії можливе за умов обґрунтованості стратегічних 
альтернатив, формалізації процесу впровадження 
стратегії та постійного моніторингу досягнення 
стратегічних установок.

Якість такого процесу забезпечується ефек-
тивністю стратегічної діагностики, що, на думку 
авторів, має включати стратегічний аналіз на етапі 
планування та стратегічний моніторинг як засіб 
контролю ефективності стратегії.

Таким чином, стратегічна діагностика – це регу-
лярна аналітична діяльність з оцінки зовнішнього 
середовища, внутрішнього потенціалу підприєм-
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Рис. 2. Зміст стратегічної діагностики
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ства та моніторингу ефективності стратегії з вико-
ристанням специфічного методичного інструмента-
рію (рис. 2). Це визначення має такі відмінні риси:

1) поєднання аналітичної діяльності на етапі стра-
тегічного планування та протягом реалізації стратегії;

2) акцент на регулярності в поточній часовій 
перспективі;

3) спрямованість на оцінку ефективності стра-
тегії;

4) специфічність методичного інструментарію.
Об’єктом стратегічної діагностики є ретроспек-

тивний стан факторів дальнього та ближнього 
зовнішнього середовища, внутрішній потенціал 
підприємства та перспективи їх змін, а також стра-
тегічні показники роботи суб’єкта господарювання.

Поєднання в межах стратегічної діагностики 
аналітичної роботи на етапах стратегічного плану-
вання та контролю передбачає розширення тра-
диційно застосовуваного методичного інструмен-
тарію (PEST, SWOT, аналіз галузі тощо) такими 
методами, як аналіз потенціалу, факторний ана-
ліз, графоаналітичний метод [11; 12], що в науко-
вій літературі описані як доречні насамперед для 
поточного аналізу та контролю.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, стратегічна діагностика є регулярним про-
цесом аналізування зовнішнього та внутрішнього 
середовища підприємства та ефективності стра-
тегії, що спрямований на підвищення дієвості 
стратегічних ініціатив, забезпечення ефективної 
імплементації стратегії та її адаптивності до зміни 
зовнішніх та внутрішніх умов господарювання. 
Запропоноване визначення стратегічної діагнос-
тики включає стратегічний аналіз та стратегічний 
моніторинг, які мають специфічні об’єкти дослі-
дження, внаслідок чого розширюється методич-
ний інструментарій здійснення такої діяльності 
методами та підходами, які характерні не тільки 
для стратегічних, але й для поточних аналізу 
та контролю. Слід зауважити, що адаптація зазна-
чених методичних підходів до умов їх викорис-
тання в процесі стратегічної діагностики є важли-
вим та актуальним перспективним завданням.
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