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Стратегічне управління є однією з найважливіших
функцій менеджменту, що спрямоване на визначення
цілей підприємства та шляхів їх досягнення. Чіткий план
розвитку повинен грунтуватися на проведенні деталь-
ного стратегічного аналізу із використання матричних
методів. Застосування сучасних методів стратегічного
аналізу дозволяє забезпечити швидку адаптацію до
зовнішніх умов, зменшити невизначеність і ризик у гос-
подарській діяльності та забезпечити концентрацію ре-
сурсів на обраних пріоритетних напрямах.

Використання загальновідомих матричних методів
стратегічного планування було розпочато в США та
країнах Західної Європи ще в 50-ті роки минулого сто-
ліття. Саме час та зміна економічних умов функціону-
вання вимагає застосування найбільш адаптованих ме-
тодів як сучасного інструментарію стратегічного ана-
лізу функціонування виробничих підприємств України
сьогодні.
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У статті досліджено використання основних матричних методів стратегічного аналізу, наведено їх
переваги, недоліки та галузь застосування. Практична значущість полягає у демонструванні викорис-
тання матричних методів на крупному виробничому підприємстві та удосконаленні аналізу за моделлю
п'яти сил Портера.

The authors have studied the use of basic matrix methods of the strategic analysis, their advantages,
drawbacks and range of application. The study is of great practical significance as it demonstrates the use of
matrix methods at the large manufacturing enterprise and improves the application of Porter five forces model
analysis.
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Питаннями проведення стратегічного аналізу зай-
малися такі зарубіжні та вітчизняні вчені: А. Томпсон,
А. Стрікленд, М. Портер, Б. Карлофф, І.Ансофф,
В. Немцов, Г. Кіндрацька, Г. Осовська, З. Шершньова та
інші. Особлива роль в розвитку портфельного аналізу
належить колективним дослідженням консалтингових
фірм МсKinsey&Со, Arthur D.Little, BCG.

Враховуючи результати вищезазначених досліджень
в галузі використання стратегічних інструментів, необ-
хідно підкреслити, що залишається невирішеним питан-
ня застосування матричних методів у системах, що ди-
намічно розвиваються, коли використання лише одно-
го класичного діагностичного методу неможливо через
велику кількість факторів, що безпосередньо впливають
на об'єкт — виробниче підприємство.

Саме обмеженість використання однієї портфель-
ної матриці в умовах сучасної України визначило мету
даної статті — обгрунтування необхідності використан-
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ня комплексу матричних методів при проведенні стра-
тегічного аналізу.

При класифікації матричних методів, що застосо-
вуються в стратегічному управлінні, можна виділити
шість класифікаційних ознак, серед яких виділимо ос-

новні [1]: 1) кількість досліджуваних осередків (чотири,
дев'ять, дванадцять, шістнадцять та більше шістнадця-
ти); 2) об'єкт вивчення (конкурентна позиція, портфель
підприємства та конкурентна стратегія); 3) одержувана
інформація (кількісні, змістовні); 4) етапи стратегічно-

Таблиця 1. Основні параметри та характеристики окремих методів матричного аналізу

Джерело: [2, с. 114].

Матриця Основні характеристики 
Формат 

матриці 

Показники, за якими визначається позиція 

бізнес-одиниці 
вісь X вісь У 

Boston Consulting Group 

(BCG) Аналіз темпів зростання (приросту) та 

частки ринку 

2x2 

Відносна частка ринку 
Темп приросту 

ринку Розширена концепція 

BCG 
2x3 

General Electric-

McKinsey 

Аналіз привабливості ринку та 

конкурентоспроможності 
3x3 

Конкурентоспроможність 

бізнес-одиниці 
Привабливість 

ринку (галузі) 

Дібба-Сімкіна 
Аналіз обсягів реалізації та 

фінансового вкладу в покриття витрат 
2x2 Виручка від реалізації 

Маржинальний 

прибуток 

Артура Д. Літла 

(ADL/LC) 

Аналіз життєвого циклу галузі та 

відносного стану на ринку 
5x4 

Конкурентна позиція 

бізнес-одиниці 
Стадія життєвого 

циклу галузі 

Shell/DPM 

Аналіз привабливості капіталоємної 
галузі залежно від 

конкурентоспроможності 
3x3 Сила позиції бізнесу 

Привабливість 

галузі 

Hofer/Schendel 
Аналіз еволюції ринку та 

конкурентної позиції 
4x4 

Конкурентна позиція 

бізнес-одиниці 
Стадія життєвого 

циклу галузі 
«Товар - ринок» 

(матриця І. Ансоффа) 

Аналіз стратегії відносно ринків та 

товару 
2x2 Ринок Товар 

Томпсона-Стрікленда 
Аналіз темпів росту ринку та 
конкурентної позиції 

2x2 
Конкурентна позиція 
бізнес-одиниці 

Темпи росту ринку 

Hussey 
Аналіз конкурентної позиції бізнес-
одиниці в динаміці 

- 
Середній темп росту 
обсягів реалізації 

Середній темп росту 
глобального попиту 

Матриця вектору 
економічного розвитку 

підприємства 

Аналіз темпів зростання ринку та 
показників стійкості 

3×3 Стійкість 
Індекс зростання 
ринку 

 

Джерело: [3, с. 39].

Таблиця 2. Полікритеріальна класифікаційна матриця матричних методів
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Матричні 
моделі 

Класичні моделі 
стратегічного ана-

лізу середовища й 

планування  

Моделі та методи 

аналізу й оцінювання 

економічного 

середовища 

Моделі та методи розробки 

стратегії промислового 

підприємства 

Школа 

позиціо- 
нування 

Матриця BCG; 

Матриця General 
Electric-McKinsey; 

Матриця Дея; 

Матриця 

Монієсона; 

Матриця Shell/DPM 

Матриця PIMS; 

Стратегічна матриця 
«покупець-

продавець» 

Загальна стратегічна матриця 

Портера; Матриця Томпсона-
Стрікленда; 

Матриця дослідження змісту 

стратегій 

Школа 

зовнішнього 
середовища 

Матриця SРАSЕ Матриця Браудела-

Вілсона; 

Метод кластерного 

аналізу; 

Метод РЕSТ-аналізу; 
Матриця аналізу 

конкурентного 

оточення 

Матриця створення та 

підтримки конкурен-

тоспроможності фірми;  

Матриця створення іміджу 

фірми 

Школа 

дизайну 

- Метод SWOT;  

Метод формування 

профілю середовища; 

Матриця фінансової 
оцінки економічного 

середовища 

Матриця І.Ансоффа «товар-

ринок»;  

Матриця розробки стратегії з 

урахуванням ринкових 

переваг;  

Тривимірна матриця Д. Абеля 

Школа 

навчання 

- Метод «крива 

досвіду» 

- 

Школа 
конфігурації 

Матриця ADL/LC; 

Матриця HOFER/ 
SCHENDEL 

- - 

Школа 

планування 

- Метод стратегічних 
вікон 

Двофакторна матриця 
стратегічного планування; 

Матриця COPE;  

Матриця відкидань; 

Ілюстративна матриця 

розробки стратегії; 
Метод GAP 

Школа 

культури 

- Метод «LOTS» Метод «ланцюг цінностей» 
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го планування; 5) фактори, що формують матрицю
(табл. 1 [2, с. 114]); 6) стратегічна школа походження
матриці (табл. 2 [3, с. 39]).

Порівняльна характеристика вказаних портфельних
методів стратегічного аналізу дозволила встановити
основні їх переваги та недоліки, а також головну мету
використання (табл. 3).

Значна кількість науковців використання матричних
методів портфельного аналізу зводить до обгрунтуван-

ня товарної стратегії (стратегії інтеграції, асортимент-
ної стратегії) на підставі матриці BCG [4, 5, 6], що підво-
дить під сумнів отримані результати, оскільки основним
недоліком даного інструментарію є високий ступінь су-
б'єктивізму при визначені долі ринку підприємства і про-
відного конкурента та результатів росту ринку кожної
стратегічної зони господарювання. Саме тому при фор-
муванні стратегії розвитку та проведенні стратегічного

Таблиця 3. Головні переваги та недоліки основних методів матричного аналізу

Джерело: [1, с. 114—115].

Матриця Мета методу Переваги Недоліки 

Boston Consulting 

Group (BCG); 

Розширена 
концепція BCG 

Вироблення стратегій 

підтримання чи 

відновлення балансу 
продуктового портфеля 

простота, доступність, 

наочність; можливість зба-

лансувати портфель бізнесів 
у плані фінансування, 

поєднати види діяльності; 
дає можливість визначити 

стратегії подальшого 

розвитку бізнес-одиниць  

- незначна кількість факторів, що 

аналізується, значення яких 

переоцінене; 
- ігнорування багатьох параметрів, що 

впливають на прибутковість бізнесу;  

- увага акцентується лише на 

фінансових потоках, розподілі 
інвестицій між СГП відповідно до їх 

позиції на матриці;  
- можливі труднощі, пов’язані з 

оцінкою і визначенням масштабів 
ринку, ринкової частки підприємства і 
темпів зростання ринку; 

- не враховується взаємозв’язок 

окремих бізнес-одиниць 

(синергетичний ефект) 

General Electric- 

McKinsey 

Визначення пріоритетів 

для інвестування 

більш широкі можливості 
стратегічного вибору 

порівняно гнучкість; широта 

застосування з матрицею 
BCG; 

- складність вибору границь і 
масштабів ринку, велика кількість 

критеріїв; 

- суб’єктивність оцінок;  
- статичний характер моделі; 
- занадто загальний характер 

рекомендацій, тому вони потребують 

подальшого уточнення 

Дібба-Сімкіна Виявлення пріоритетних 

асортиментних позицій, 

оцінка структури асорти-

менту та визначення 

шляхів її оптимізації 

 встановлення фінансового 

вкладу бізнес-одиниць в 

покриття витрат; дає 

можливість сформувати 

оптимальний бізнес-

портфель 

- врахування лише двох чинників; 

- існує певна складність у визначенні 
точної величини змінних та постійних 

витрат окремих бізнес-одиниць;  

- рекомендовані стратегії потребують 

подальшого уточнення 

Артура Д. Літла 

(ADL/LC) 

Визначення напрямів 

диверсифікації 
діяльності 

 широкий діапазон вибору 

стратегій (24 уточнені 
стратегії ADL); матриця 

корисна для високотехноло-

гічних галузей, життєвий 

цикл товару яких дуже 

короткий 

- матриця занадто схематична, тому 

потребує творчих рішень; 

- не дає рекомендацій щодо можливих 

стратегій для галузей, життєвий цикл 

яких потрібно змінити 

Shell/DPM Визначення напрямів 

перерозподілу грошових 

потоків 

поєднує якісні і кількісні 
показники в єдину па-

раметричну систему; порів-

няно з моделлю GE/Mc-

Kinsey більше уваги 

акцентовано на кількісних 

параметрах бізнесу; велика 

кількість змінних дозволяє 

здійснити глибокий і 
системний аналіз чинників 

- складність вибору із значної 
кількості змінних найбільш значимих; 

- відсутність критерію, за яким можна 

визначити необхідну для аналізу 

кількість змінних;  

- ускладненість присвоєння питомої 
ваги змінним при конструюванні 
шкал матриці; 
- складно порівнювати бізнес-

одиниці, які належать до різних 

галузей, оскільки змінні занадто 

прив’язані до галузі; 
- використання обмежене 

капіталоємними галузями 

промисловості (хімія, металургія 

тощо) 

Hofer/ Schendel Визначення типу бізнес-

портфеля та його збалан-

сованості 

дає можливість визначити 

ідеальний бізнес-портфель 

- пристосована в основному для 

корпоративного бізнес-портфеля або 

взаємозалежних видів бізнесу 

«Товар-ринок» 

(матриця Ансоффа) 

Вибір стратегії бізнес-

одиниці в умовах зрос-

таючого ринку 

простота; наочність - врахування лише двох чинників; 

- одностороння орієнтація на 

зростання 

Томпсона-

Стрікленда 

Вибір стратегії залежно 

від динаміки росту 

ринку та кон курентної 
позиції бізнес- одиниці 

гнучкість; комплексний 

розгляд бізнес- одиниць 

- врахування лише двох чинників; 

- суб’єктивність оцінок; 

- відсутність критерію, за яким можна 
визначити необхідну для аналізу 

кількість змінних 

Hussey Визначення еволюції 
конкурентної позиції 
бізнес- одиниці на ринку 

можливість використання в 

динамічному режимі 
- врахування лише двох чинників; 

- відсутність рекомендацій щодо 

конкретної стратегії;  
- одностороння орієнтація на 

зростання 
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аналізу увага дослідників повинна бути зосереджена не
лише на матриці BCG, а на використанні комплексу мат-
ричних методів. Інструментарій стратегічного аналізу
необхідно використовувати у сукупності, оскільки кож-
на з досліджуваних матриць надає індивідуальний ре-
зультат аналізу.

Апробація інструментарію стратегічного матрично-
го аналізу проводилася на прикладі ПАТ "Дніпропет-

ровський агрегатний завод". Першим етапом було про-
ведення PEST-аналізу (табл. 4).

Отримані результати доводять, що політичні фак-
тори в цілому мають досить сильний вплив на підприєм-
ство. Будь-які зміни економічних факторів загрожують
стратегії розвитку, якщо підприємство не має достат-
нього фінансування. Зміни в соціальній сфері можуть
мати як позитивні, так і негативні наслідки для підприє-

Таблиця 4. Результати PEST-аналізу ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"

Фактори макросередовища 

Термін ві-
рогідного 

прояву 
Характер впливу Ймовірна реакція 

Політичні фактори 

1. Посилення спроб з боку уряду 

регулювати ринок 
1 – 2 роки 

Зростання напруженості на 

ринку 
Адаптація до нових умов 

2. Підтримка державою підприємств-

конкурентів, розміщення державних 
замовлень у конкурентів 

1 – 2 роки 

Зростання впливу конкурентів, 

підвищення цінової 
конкуренції 

Пошук нових ринків, 

маркетинговий аналіз ринку 

3. Внесення поправок до податкового 
кодексу 

1 рік 
Ускладнення діяльності 
малого та середнього бізнесу 

Пристосування роботи 
підприємства під законодавчу 

базу 

Економічні фактори 

1. Зміна курсу валют 1 рік 
Ускладнення розрахунків за 

відвантажену продукцію 
Зміна цінової політики 

2. Спад гірничодобувної промисловості 1 рік 
Зменшення рентабельності 
виробництва 

Диверсифікація 

3. Зростання темпів інфляції 1 рік 
Зниження платоспроможності 
населення 

Перегляд існуючої стратегії, 
зміна цінової політики 

Соціальні фактори 

1. Збільшення рівня безробіття 1 – 2 роки 
Орієнтація попиту на дешевші 
товари 

Знижки, акції 

2. Скорочення чисельності населення 1 – 2 роки Зниження попиту Пошук нових ринків збуту 

3. Відданість покупців вітчизняній 

продукції 
1 – 2 роки Збільшення попиту 

Розширення виробництва для 

задоволення потреб споживачів 

Технологічні фактори 

1. Прискорення темпів НТП 1 – 2 роки Старіння обладнання Інвестування в НДПКР 

2. Удосконалення існуючих та 

виробництво нових технологій 
1 – 2 роки Зміна переваг споживачів 

Перегляд існуючої стратегії, 
підтримка конкурентних переваг 

3. Розробка і впровадження нових 

технологій 
1 – 2 роки Цінова конкуренція Перегляд цінової політики 

 

Рис. 1. Модель п'яти конкурентних сил Портера
 

 

Ризик входу потенційних конкурентів 

невеликий 

 

Погроза товарів-замінників незначна 

Суперництво між існуючими підприємствами 

Напрям 

виробниц-

тва 

Підприємства-конкуренти 

Гідро-

емульсійної 
апаратури 

до гірничо-

шахтного 

устатку-

вання 

− ПАТ «Дружківський 

машинобудівний завод» 

(Донецька обл.) 

− ПрАТ «Рутченківський 

завод «Гормаш» (Донецька 

обл.) 

− ПрАТ «Першотравенський 

ремонтно-механічний завод» 

(Дніпропетровська обл.) 

Виробниц-

тво 

електро-

приводу 

− ПАТ «Електротехнічний 

завод автоматики і 
телемеханіки» (м. Саратов 

(Росія)) 

− ПАТ «Завод 

«Електродвигун»  

(м. Красноармійськ (Україна)) 

Авіаційна, 

спецтехніка 

підприємство не має 

конкурентів в Україні 
 

Можливість покупців торгуватися 

Напрям 

виробниц-

тва 

Підприємства-споживачі 

Гідро- 

емульсій-

на апара-

тура до 

гірничо-

шахтного 

устатку-

вання 

– ТОВ «ДТЕК» 

– ПрАТ «Гірничі 
машини» 

– ДП 

«Ровенькиантрацит» 

– ПрАТ «Рутченківський 

завод «Гормаш» 

– ДП «Свердловський 

машинобудівний завод» 

– країни СНД (Росія, 

Білорусь) 

Електро-

двигуни 

та 

запчастин
и до них 

− ПАТ 

«Мотор 

Січ», 

− ПАТ 

«КЕЗ» 

Транс-

сигнал» 

Тільки 

українські 
споживачі, 
прямих 

поставок 

за межі 
України 

не існує 

Авіаційна, 

спецтех-

ніка 

− Україна – 4% 

− Росія – 95% 

− Інші країни – 1% 

 

Можливість постачальників торгуватися  

Об’єкти 

постачання 

Підприємства-

постачальники 

Труби для 

виготовлення 

гірничо-

шахтного 

устаткування 

− ПФГ «Інтерпайп» 

− ТОВ «Інвестмаш» 

(м. Дніпропетровськ) 

Чорний 

металопрокат 

− ПАТ «Такт» 

− ТОВ «Вестпром» 

(м. Дніпропетровськ) 

− ТОВ «ДСС Глобалтрей-

дінг» (м. Запоріжжя) 

Кольорові 
метали 

− ПАТ «ЗАЛК»  

(м. Запоріжжя) 

− ПАТ «Харьківкольормет» 

(м. Харків) 

Кабельна 

продукція 

− ПП «Полюс» 

− ТОВ «Акватон»  

(м. Дніпропетровськ) 

− ТОВ «Техпровод» 

(м. Запоріжжя) 

Хімічна 

продукція 
− ТОВ «Стенлі» 

(м. Дніпропетровськ) 

Пластмаса 

− ТОВ «НВВ 

«Сєверодонецький 

склопластик» 

(м. Сєверодонецьк) 

Лакофарбові 
вироби 

− ТОВ КП «Дніпрохім» 

(м. Дніпротпетровськ) 

Інші матеріали   країни СНД 
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мства. Технологічні фактори мають сильний вплив на
підприємство і вносять свої корективи в його діяльність.

На другому етапі виконується SWOT-аналіз (табл. 5).
На третьому етапі проводиться аналіз п'яти конку-

рентних сил Портера (рис. 1).
Що стосується ПАТ "Дніпропетровський агрегат-

ний завод", ризик входу потенційних конкурентів дуже
незначний. Кількість підприємств як в Україні, так і в
Росії залишається стабільно обмеженою. Сила позиції
споживачів ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"
достатньо велика, оскільки вони проявляють високу ло-
яльність. Підприємство зацікавлене у лояльності по-
купців, оскільки зміна споживчих інтересів може сут-
тєво відбитися на фінансово-економічному стані ПАТ
"Дніпропетровський агрегатний завод". Постачальники,
з яким співпрацює підприємство, дотримуються ста-
більної цінової політики та не погрожують ПАТ
"Дніпропетровський агрегатний завод" різким підви-
щенням цін.

Що ж стосується загрози товарів-замінників, за ціною
вони значно дешевше, що відображається на якості про-
дукції.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи проведене дослідження, можна зроби-

ти такі висновки. При класифікації матричних методів, що
застосовуються в стратегічному управлінні, виділяють сім
класифікаційних ознак: кількість досліджуваних осе-
редків; об'єкт вивчення; одержувана інформація; етапи
стратегічного планування; фактори, що формують матри-
цю; стратегічна школа походження матриці. Кожна стра-
тегічна матриця може бути застосовано окремо, але при
цьому показники, за якими визначається позиція бізнес-
одиниці, обмежені осями Х та У, тому інструментарій стра-
тегічного аналізу необхідно використовувати у сукупності,
оскільки кожна з досліджуваних матриць надає індивіду-
альний результат аналізу. Апробація інструментарію стра-
тегічного матричного аналізу була проведена на прикладі
ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод", що довело
необхідність використання комплексу матричних методів
при проведенні стратегічного аналізу. Перспективою по-
дальших досліджень є формування портфельної матриці,
яка б була максимально адаптовано до умов України.
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Таблиця 5. Матриця SWOT-аналізу для ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"

 Можливості Загрози 

С
ил

ьн
і с

то
ро

ни
 

Наявність достатніх фінансових ресурсів та великий 

досвід роботи можуть допомогти при вході на нові 
ринки. 
Добра репутація в очах споживачів і гнучка реакція на 

швидко мінливий попит можуть допомогти при 

розширенні виробництва для задоволення потреб 

споживачів. 

Високий рівень якості продукції можуть сприяти 

обслуговування додаткових груп споживачів. 

Нове, вдосконалене обладнання і творчий, 

підприємницький менеджмент можуть допомогти в 

спорідненої диверсифікації, випуску товарів з 

доповненням 

Хороша репутація в очах споживачів може допомогти 

при появі нових конкурентів. 

Високий рівень якості продукції та значний досвід 
роботи можуть допомогти при зростанні збуту товарів-

замінників. 

Творчий, підприємницький менеджмент і гнучка реакція 

на швидко мінливий попит можуть допомогти при появі 
змін у потребах споживачів. 

Наявність достатніх фінансових ресурсів може 

допомогти при виникненні труднощів при укладанні 
договорів з постачальниками і споживачами 

С
ла

бк
і 

ст
ор

он
и 

Наявність великої кількості конкурентів може 

перешкодити виходу на нові ринки. 

Наявність великої кількості конкурентів може 

перешкодити швидкому зростанню ринку. 

Наявність великої кількості конкурентів може 

завадити обслуговування додаткових груп споживачів 

Велика ймовірність появи нових конкурентів. 

Конкуренти можуть почати випуск товарів-замінників. 

Конкуренти можуть скористатися змінами в потребах 

споживачів 
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