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Метою статті є обґрунтування методів, прийомів та основних показників для діагностики ефективності реалізації стратегічного розвит-
ку підприємства, висвітлення концептуальних підходів проведення діагностики ефективності реалізації стратегії. Проаналізовано сучасні 
підходи до поняття «діагностика» та запропоновано власне бачення діагностики ефективності реалізації стратегії у контексті стратегічного 
управлінського обліку. Обґрунтовано місце та роль діагностики у системі стратегічного менеджменту підприємства. Проаналізовано наявні підходи 
до діагностики стратегії та процесу реалізації стратегічного розвитку. Запропоновано методичний підхід до визначення ефективності реалізації 
стратегії підприємства, який містить чотири етапи. В рамках підходу передбачено формування низки цільових показників, що характеризують 
певний перелік стратегій підприємства, що дозволяє отримати інтегральну оцінку кожної зі стратегій та на основі цих показників отримати 
сукупний інтегральний показник рівня реалізації стратегії. Проте, на відміну від наявних методик, запропоновано порівнювати не тільки фактичні 
та заплановані рівні показників, але й встановлювати, який рівень реалізації стратегії відповідає кожній грошовій одиниці, витраченій на реалізацію 
стратегії. 
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Рета М. В. Диагностика в системе стратегического  

управленческого учета: современные направления и подходы
Целью статьи является обоснование методов, приемов и основных 
показателей для диагностики эффективности реализации страте-
гического развития предприятия, освещение концептуальных подхо-
дов проведения диагностики эффективности реализации стратегии. 
Проанализированы современные подходы к понятию «диагностика» 
и предложено собственное видение диагностики эффективности ре-
ализации стратегии в контексте стратегического управленческого 
учета. Обоснованы место и роль диагностики в системе стратегиче-
ского менеджмента предприятия. Проанализированы существующие 
подходы к диагностике стратегии и процесса реализации стратеги-
ческого развития. Предложен методический подход к определению 
эффективности реализации стратегии предприятия, содержащий 
четыре этапа. В рамках подхода предполагается формирование 
ряда целевых показателей, характеризующих определенный пере-
чень стратегий предприятия, позволяющий получить интегральную 
оценку каждой из стратегий и на основе этих показателей получить 
совокупный интегральный показатель уровня реализации стратегии. 
Однако, в отличие от существующих методик, предложено сравни-
вать не только фактические и запланированные уровни показателей, 
но и устанавливать какой, уровень реализации стратегии соответ-
ствует каждой денежной единице, затраченной на реализацию стра-
тегии.
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The aim of the article is to justify methods, techniques and key indicators for 
diagnosing the effectiveness of the implementation of the enterprise strategic 
development, to highlight the conceptual approaches to conducting diagnosis 
of the effectiveness of the strategy implementation. Modern approaches to 
the concept of “diagnosis” have been analyzed and the author’s vision of 
diagnosing the effectiveness of the strategy implementation in the context 
of the strategic management accounting has been suggested. The place and 
role of diagnosis in the system of enterprise strategic management have been 
substantiated. The methodical approach to determining the effectiveness 
of the implementation of the enterprise strategy comprising four stages 
has been proposed. As part of the approach there suggested formation of 
a number of targets characterizing a certain list of enterprise strategies 
allowing to conduct integral evaluation of each of the strategies and on the 
basis of these indicators to obtain the aggregate integral index of the level 
of the strategy implementation. However, unlike the existing methods, it is 
proposed to compare not only actual and planned levels of the indicators, 
but also determine what level of the strategy implementation corresponds 
to each monetary unit spent on the implementation of the strategy.
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Вступ. Сучасні світові тенденції свідчать про те, що 
отримання прибутку – це одна з цілей підприємства, проте 
вже не головна. Головною ціллю діяльності підприємства у 
сучасному бізнес-середовищі стає формування економічно 
обґрунтованої вартості підприємства, її підвищення або 
підтримання на певному рівні. Внаслідок цього виникають 
нові задачі для менеджменту підприємства, які потребують 
використання розширених підходів до формування  інфор-
маційного поля усього процесу прийняття рішень за різни-
ми сферами діяльності. Багатомірність, багатовекторність 
і швидкозмінність зовнішнього та внутрішнього серед-
овища призводить до того, що для оцінки ефективності 
діяльності вже не достатньо простих, однокомпонентних 
та однокритеріальних показників, які, безумовно, можливо 
використовувати для поточних аналітичних звітів, але для 
вибору (або корегування) стратегії розвитку підприємства 
інформативність цих показників викликає сумніви. Од-
ним із ефективних інструментів, який може забезпечити 
постійне, комплексне й оперативне визначення напрямків 
розвитку підприємства, є стратегічний управлінський об-
лік, який спрямований на формування інформації для при-
йняття та підтримки реалізації стратегічних рішень. Одним 
із важливих компонентів стратегічного управлінського 
обліку є діагностика, яка дає можливість зібрати повний 
перелік інформації  про зовнішнє і внутрішнє середовище 
підприємства і співставити рівень досягнення його цілей 
і задач. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню про-
блемних теоретико-методологічних та методичних аспектів 
діагностики і прогнозування присвячені роботи зарубіж-
них і вітчизняних учених, таких як Ю. Вебер, Дж. Джуран, 
П. Друкер, Р. Каплан, Д. Нортон, У. Шифер, О. Амоша, М. Ки-
зим, В. Герасимчук, Р. Костирко, М. Чумаченко, Ю. Яков- 
лєв, В. Дикань та ін. Проте, незважаючи на певну увагу 
в останні десятиліття, наявні концептуальні та прикладні 
підходи напрацьовані у сфері діагностики стратегічного 
розвитку підприємства, характеризуються недостатньою 
систематизацією та неврахуванням істотних складових під 
час цільової діагностики ефективності стратегічних на-
прямків розвитку. 

Метою статті є обґрунтування методів, прийомів та 
основних показників для діагностики ефективності реа-
лізації стратегічного розвитку підприємства, висвітлення 
концептуальних підходів проведення діагностики ефек-
тивності реалізації стратегії. 

Результати досліджень. Розробка окремих підходів, 
методів та інструментів визначається насамперед специфі-
кою діяльності підприємства, його місією, цілями та зада-
чами, але інформаційна складова стає найважливішим еле-
ментом управління підприємствами, і нині жодне підпри-
ємство не бачить свого розвитку без постановки тактич-
них, стратегічних цілей, формулювання яких спирається 
на належне інформаційне забезпечення. Стратегія відбиває 
місію підприємства, яка поступово, для простоти та зруч-
ності реалізації, трансформується у цілі та декомпонується 
у задачі. Формулювання місії у цілі та задачі, підходи, рівні 
деталізації та ін. неодноразово розглядалося у роботах на-
уковців. Але сам процес реалізації стратегії підприємства, 
зазвичай, займає досить істотний проміжок часу, впро-
довж якого відбуваються постійні коливання зовнішнього 

та внутрішнього середовища, що змушує доопрацьовувати, 
корегувати, а іноді і змінювати стратегію розвитку та ді-
яльності підприємства. Взагалі процес реалізації стра-
тегії не дискретний, він не має чітко окреслених стадій,  
а являє собою поступовий розвиток підприємства, перехід 
від одного стану до іншого. Тому для утримання процесу 
розвитку підприємства під контролем необхідне постійне 
відстеження та моніторинг основних факторів, що вплива-
ють на діяльність підприємства. Але, незважаючи на дов-
гострокові терміни реалізації, на кожному з етапів необ-
хідним є проведення діагностики ефективності реалізації 
стратегії підприємства та прогнозування його розвитку за 
умови впливу мінливих факторів функціонування. Проте 
ці питання не отримали належного висвітлення у науковій 
літературі. Отже, необхідним стає упорядкування наявних 
розробок і формування єдиних принципів до діагностики 
ефективності реалізації стратегії підприємства. 

Поняття «діагностика» має різне трактування з по-
гляду окремих учених-економістів. Так, наприклад, Л. А. Ко- 
стирко на підставі аналізу значного спектра літературних 
джерел стверджує, що на сучасному етапі сформовано 
чотири концепції діагностики: аналітична, інформаційна, 
антикризова та консультаційно-дорадча. В межах першої 
концепції діагностику розглядають як аналітичну функцію, 
котра реалізується при дослідженні стану та поведінки 
об’єкта управління. Згідно з другою концепцією діагнос-
тику пов’язують з ідентифікуванням проблемних ситуацій 
і вузьких місць у системі управління підприємством з ме-
тою прийняття рішень. Антикризова концепція пов’язана 
з виявленням кризових аспектів функціонування підпри-
ємства. За консультаційно-дорадчою концепцією діагнос-
тика прирівнюється до відповідних інформаційних систем 
економічної орієнтації, які передбачають інформаційний 
супровід прийняття управлінських рішень [1]. Проте діа-
гностику розглядають і як спосіб встановлення порушення 
у розвитку економічних процесів, і як комплекс дослід-
ницьких процедур, а також як набір методів та інструмен-
тів оцінювання і прогнозування розвитку  (табл. 1).

Як видно з наведеної таблиці, більшість науковців 
підходять до розуміння поняття «діагностика» як інстру-
менту, як методу, як процесу та як функції управлінської 
діяльності. 

Розвиток стратегічного менеджменту призвів до поя-
ви таких понять, як «стратегічна діагностика», діагностика 
«стратегічних можливостей», «стратегічного потенціалу», 
«потенціалу розвитку» тощо. Діагностика у стратегічно-
му контексті подібна до поняття «економічна діагностика 
потенціалу розвитку підприємства», але цей термін харак-
теризує визначення перспективних напрямків розвитку 
підприємства, виявлення слабких і сильних сторін, конку-
рентних переваг, потенційних зон зростання та формуван-
ня відповідної стратегії (або набору стратегій розвитку). 
На відміну від нього, стратегічна діагностика спрямована 
на оцінку явищ і факторів з точки зору стратегічного роз-
витку. На це також вказує ряд науковців, зокрема О. Гре-
бешкова та І. Федорцова зазначають: «якщо діагностика 
надає уявлення лише про наявний стан справ за допомо-
гою зібраних фактів та даних, то стратегічна діагностика 
призвана надавати зібраним фактам та даним змісту, ваги. 
В результаті розставляються пріоритети і виявляються 
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Таблиця 1 
Трактування поняття «діагностика» в науковій літературі 

Джерело Трактування поняття

г. Савицька розглядає діагностику як «спосіб встановлення характеру порушення нормального ходу економічних про-
цесів на основі типових ознак, характерних тільки для цього порушення» [2]

о. кузьмин,
о. мельник,
о. романко

діагностика діяльності підприємства передбачає оцінювання та ідентифікування стану, тенденцій і пер-
спектив розвитку на базі системи індикаторів з метою формування структурованої інформаційної бази для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на усунення проблемних моментів і слабких 
сторін організації чи використання шансів умов функціонування й сильних позицій підприємства [5]

о. вартанов

впровадження терміна «діагностика» здійснено не з метою позначення нового виду аналізу, а для того, щоб 
підкреслити, що основна увага повинна приділятися інтерпретації тих чи інших економічних результатів ді-
яльності підприємства». тобто економічна діагностика визначається як «розпізнання стану досліджуваного 
об'єкта, в тому числі економічного». вона «спрямована, перш за все, на оцінку стану економічних об'єктів  
в умовах неповної інформації з метою виявлення проблем розвитку і перспективних шляхів їх вирішення,  
а також на вивчення режимів функціонування самих систем [3]

г. тейл діагностика – це спосіб виявлення порушень в економіці підприємства на основі економічних ознак [4]

і. Сіменко
розглядає діагностику як узагальнену оцінку якості систем управління на основі моделі досконалості EFQm 
з виокремленням в її складі головних елементів системи управління (апарат управління, організаційна 
структура управління, організаційна культура, процес управління, організаційні комунікації) [6]

а. воронкова 
та ін.

вказується, що управлінським інструментом, який здатен забезпечити зворотний зв’язок в управлінні, є діа-
гностика діяльності. Саме тому спостерігається значне зростання ролі діагностики, основною метою якої є 
виявлення сильних і слабких сторін діяльності підприємства, пошук і залучення у виробничо-господарську 
діяльність резервів [7]. водночас у науковому виданні діагностику характеризують як різновид управлін-
ської діяльності, спрямованої на встановлення й вивчення ознак, оцінку внутрішнього стану управління 
підприємством і виявлення проблем ефективного функціонування й розвитку системи управління, а також 
формування шляхів їх вирішення [7]

Ш. омаров

метою комплексної економічної діагностики діяльності підприємства є підвищення ефективності страте-
гічного управління на засадах формування та реалізації спеціальних методів і моделей оцінювання і роз-
пізнавання його станів на момент визначення діагнозу, а також виявлення альтернатив і прогнозування па-
раметрів динаміки та факторів прискорення соціально-економічного розвитку підприємства за окремими 
складовими [8]

в. лук’янова

діагностику розглядає як процес розпізнавання та виявлення на основі визначених ознак (ключових оці-
ночних показників, вивчення окремих результатів, неповної інформації) проблем у функціонуванні об’єкта 
з метою оцінювання наявних тенденцій і виявлення можливих перспектив його розвитку та аналіз варіантів 
найкращого вирішення наявних проблем [9]. автор робить акцент на процесній природі діагностики

о. гетьман, 
в. Шаповал

діагностика як спосіб розпізнавання соціально-економічної системи за допомогою реалізації комплексу до-
слідницьких процедур і виявлення в них слабких ланок і «вузьких місць» відноситься до методів непрямих 
досліджень [10]

і. Фаріон, 
л. Савчук, 
С. жукевич

діагностика – це метод аналізу стану внутрішнього середовища організації, встановлення проблем і вузьких 
місць, які спричиняють відхилення та деформації об'єкта від норми чи цілі, виявлення потенційно сильних 
і слабких сторін, що впливають на формування та реалізацію ефективної стратегії організації [11]

я. кость 

розвиток дослідження сутності поняття «фінансова діагностика» та виділення її принципів, функцій і ме-
тодичного інструментарію свідчить про те, що на зміну тлумаченню діагностики як процедури аналізу та 
встановлення поточного стану приходить ширше її розуміння, а саме як складової системи стратегічного 
управління, дієвого інструменту забезпечення конкурентоспроможності підприємства у довгостроковій 
перспективі. також автором виокремлюються окремі складові економічної діагностики [12]: консалтингова, 
аналітична, інформаційна, антикризова

взаємовідносини між фактами. За допомогою стратегіч-
ної діагностики можливо визначати стратегічні напрями 
діяльності, цілі, а також виявляти стратегічні активи, що 
формують конкурентні переваги для компанії» [13]. 

Різноманітність навних понять свідчить про те, що 
питанням діагностики у сучасному стратегічному менедж-
менті присвячено досить значну увагу. Проте окремого ви-
значення, що повністю окреслює це питання, ще не запро-
поновано. На нашу думку, діагностика ефективності реалі-

зації стратегії у системі стратегічного управління підпри-
ємством являє собою безперервний процес комплексного 
виявлення проблем (відхилень за певними критеріями) 
у стратегічному плані розвитку підприємства, спрямова-
ний на оптимізацію і корегування стратегічного розвитку 
підприємства. Тобто діагностика ефективності стратегії 
підприємства концептуально має включати у себе дві скла-
дові: встановлення сфери оцінки та формування переліку 
критеріальних показників (індикаторів) та побудова на 
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їх основі показників для оцінки ефективності прийнятих 
стратегічних рішень.

Відповідно до сформованого визначення визначаєть-
ся мета, об’єкти, методи та принципи здійснення діагнос-
тики у системі стратегічного управління підприємством 
(рис. 1).

У той же час стрімка мінливість середовища, в якому 
функціонують підприємства, підвищує актуальність питан-
ня щодо визначення ефективності обраної стратегії під час 
її реалізації, тобто виникає необхідність формування під-
ходів діагностики ефективності стратегії. Стратегічна діа-
гностика виконує ряд функцій, таких як: аналітична, інфор-
маційна, попереджувальна, стримувальна, консультаційно-
дорадча, дослідницька, симптоматична [14]. 

Стратегічна діагностика у системі стратегічного 
управління підприємством складається з трьох напрямків: 
перспективної діагностики, ситуативної (антикризової) та 
діагностики ефективності поточної реалізації. У той же час 
підхід до формування інструментарію має відповідати сис-
темі стратегічного менеджменту та задовольняти її інфор-
маційні вимоги.

Діагностика ефективності реалізації стратегії, як 
і будь-який інший елемент системи управління, спирається 
на ряд принципів і методів для відповідної її реалізації. На 
сьогодні розроблено низку методів, що дозволяють прово-
дити діагностику за різними спрямуваннями. Наприклад, 
у роботі Р. М. Стрільчука [15] виокремлено кілька мето-
дичних підходів для здійснення діагностики стратегічних 
можливостей підприємства, які сформовано за трьома 

напрямками: за методом, що покладено в основу; за по-
лікритеріальністю показника; за обов’язковістю викорис-
тання. Більш детальні системи методів діагностики наве-
дено в роботі [14], де запропоновано вісім класифікаційних 
ознак методів: за вираженням, за формою відображення, за 
обґрунтуванням, за прямуванням та ін. Вибір методів діа-
гностики залежить від значного переліку чинників. до яких 
доцільно віднести: цілі і завдання, об’єкти діагностики, рі-
вень деталізації, горизонт діагностики тощо. 

Існує кілька принципових підходів до проведення 
діагностики ефективності стратегії підприємства. Перший 
підхід пропонує оцінити ефективність реалізації стра-
тегії за показниками фінансової стійкості та фінансово-
господарського стану підприємства, чому і присвячено 
більшість наукових робіт. Проте показники фінансово-
господарського стану носять ретроспективний характер та 
здебільшого враховують виключно фінансові показники.  
В рамках другого підходу пропонується використати для 
діагностики інтегральний показник, який включає фінан-
сові та нефінансові показники і дозволяє отримати комп-
лексне уявлення про стратегічний розвиток підприємства. 
Інша група авторів стверджує про необхідність побудови 
інтегрального узагальнюючого показника, який дозволяє 
комплексно оцінити реалізацію окремої стратегії підприєм-
ства [16]. В роботі О. Є. Кузьміна, О. Г. Мельник розглянуто 
підхід до полікритеріальної діагностики діяльності маши-
нобудівних підприємств як одного з інструментів, що фор-
мує інформаційну систему для прийняття інформаційних 
рішень, що дає можливість оцінити стан підприємства [14]. 

Принципи

системність

адекватність повнота

ДіагностикаЗбір

Оцінка 
Оптимізація та 
корегування 

періодичність

Аналіз Прогнозування

комплексність

динамічністьгнучкість

Методи

Мета діагностики – своєчасне розпізнавання відхилень 
на основі оцінки стратегічних аспектів розвитку з урахуванням 

особливостей суб’єкта господарювання

Об’єкти діагностики – фінансово-господарча система 
господарюючого суб’єкта за напрямками стратегічного 

розвитку, її елементи та зв’язки 

За методикою, що покладено в основу:
  методи діагностики стратегічних 

позицій;
  методи діагностики конкурентних 

переваг; 
  методи діагностики кризового стану

За полікритеріальністю показника:
  матричні моделі;
  дискримінантний аналіз;
  засновані на теорії мереж

Рис. 1. Діагностика ефективності реалізації стратегії як елемент стратегічного управління підприємством 

Джерело: сформовано автором на основі [1; 14; 16]
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Але оцінка виключно стратегії або комплексна діагностика 
діяльності підприємства, його фінансового стану не нада-
ють можливість оцінити вплив сьогоднішньої ситуації та 
рішень на розвиток підприємства в майбутньому і не дає 
уявлення про досягнутий рівень реалізації стратегії. Третій 
підхід пропонує оцінити ефективність стратегії як сукуп-
ності ефективності реалізації окремих його стратегій, що 
дає змогу визначити, за рахунок чого відбуваються відхи-
лення. Тому, враховуючи, що стратегічний розвиток під-
приємства відбувається за рахунок гармонійного розвитку 
його стратегій, найбільш доречним є використання третьо-
го підходу, завдяки якому стає можливим оцінити та визна-
чити ефективність кожного окремого елементу стратегії.

Використовуючи наявні підходи стратегічного управ- 
ління у системі стратегічної діагностики, можна застосува-
ти збалансовану систему показників, завдяки якій є мож-
ливість згрупувати фінансові та нефінансові показники 
у взаємопов’язану систему. 

Звичайно, що показники діагностики ефективнос-
ті реалізації стратегії матимуть свою особливість для 
кожного підприємства і, крім того, матимуть різну значу-
щість для кінцевого. По-перше, мають бути встановлені 
причинно-наслідкові зв’язки між стратегією підприємства 
та показниками, на які вона впливає; по друге, необхідне 
встановлення переліку критеріїв, за допомогою яких може 
бути виміряно ефективність реалізації стратегії. 

Запропонована методика діагностики ефективності 
реалізації стратегії підприємства передбачає формуван-
ня результуючих (індикативних) показників за кожною із 
стратегій підприємства, на основі чого формується загаль-
на оцінка стратегічного розвитку підприємства. Крім того, 
передбачається порівняння фактичних і запланованих ці-
льових показників та визначення суми витрат на досягнен-
ня певного рівня стратегії. 

Складність і багатогранність реалізації стратегічного 
розвитку підприємства не дозволяють вибрати один показ-
ник результативності з кількості узагальнюючих результа-
тивних показників. Вибір критерію ефективності залежить 
від особливостей ситуації на ринку, цілей підприємства, 
наявності інформації про внутрішнє та зовнішнє середови-
ща. Тому виникає потреба в комплексній оцінці, яку пропо-
нується проводити за декількома напрямками. 

Стратегічну діагностику пропонується провести за 
чотирма етапами (рис. 2). На першому етапі формується 
концепція діагностики, встановлюються цілі та визнача-
ються суттєві фактори, які впливають на реалізацію стра-
тегії підприємства. Як результат – саме істотні фактори 
дозволять конкретизувати сфери й об’єкти діагностики 
з подальшим визначенням системи показників та обґрун-
туванням їх стандартних (еталонних) значень. Для визна-
чення ефективності реалізації стратегії необхідно визначи-
ти обсяг витрат, які заплановано використати на реаліза-
цію стратегії (досягнення еталонних значень показників). 
Результатом першого етапу має стати формування повного 
переліку показників для діагностики та формування маси-
ву інформації про стандартні (заплановані) їх значення. 

На другому етапі має бути сформовано масив даних 
по фактичних значеннях показників. А також сформована 
експертна група фахівців, які визначають вагомість кож-
ного з показників для реалізації стратегії. За результатами 

цього етапу визначаються інтегральні показники за кож-
ною стратегією підприємства, яка підлягає діагностиці. 
Такий розрахунок відбувається за кожною окремою стра-
тегією, в результаті отримуємо значення інтегрального по-
казника за стратегією:
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де       n – кількість показників; 
αj – коефіцієнт вагомості j-го показника;
Pj

o – фактичний рівень j-го показника; 
Pj

* – еталонна оцінка j-го показника.

На третьому етапі проводимо розрахунок та інтер-
претацію узагальнюючого показника, який характеризує 
ступінь реалізації загальної стратегії розвитку підприєм-
ства: 
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де І – інтегральний узагальнюючий показник, що ха-
рактеризує  реалізацію сукупності стратегій підприємства;

Рi – інтегральний показник за кожною стратегією, 
що розраховані на другому етапі; 

m – кількість стратегії підприємства.
Так, якщо показник I = 1, то стратегія підприємства 

виконується згідно з планом; якщо I > 1, то стратегічний 
розвиток підприємства відбувається стрімко і необхідна 
додаткова оцінка витрат на реалізацію стратегії, а якщо  
I < 1, то відбувається відхилення у реалізації стратегії під-
приємства. 

Одним із головних критеріїв якості обраної страте-
гії є економічний результат діяльності. Тому методика до-
слідження та оцінювання стратегії передбачає формування 
системи показників, які будуть характеризувати економічні 
наслідки реалізації кожної із стратегії відповідно до кон-
кретних умов і стану підприємства та встановлення ета-
лонних значень цих показників. Тому на четвертому етапі 
відбувається аналіз отриманих показників із подальшим ви-
явленням слабких і сильних сторін у реалізації стратегії та 
визначення необхідності подальшого корегування стратегії. 

Для визначення ефективності реалізації стратегії 
проводиться розрахунок ефективності стратегії:

    (3)

де       Δ І – різниця між плановим і фактичним інтегральним 
узагальнюючим показником.

Таким чином, буде можливо встановити, який рівень 
реалізації стратегії відповідає кожній грошовій одиниці, 
витраченій на реалізацію стратегії. 

Висновки. Кожне підприємство, яке функціонує 
у  конкурентному ринковому середовищі, має володіти ін-
формацією про стан і перспективи стратегічного розвитку, 
про фактори та процеси, що впливають на його розвиток 
для своєчасного розроблення обґрунтованих управлін-
ських рішень, які дозволять підвищити ефективність його 
діяльності. Запропонована методика діагностики й оцінки 
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Розрахунок інтегрального показника з урахуванням експертних оцінок за кожною стратегією підприємства:

де n – кількість показників; 
     αj – коефіцієнт вагомості j-го показника; 
     Pj

o – фактичний рівень j-го показника; 
    Pj* – еталонна оцінка j-го показника

Побудова інтегрального узагальнюючого показника:

де Рi – інтегральний показник за кожною стратегією, розраховані на другому етапі; 
     m – кількість стратегії підприємства 

Інтерпретація аналітичних даних, структурний аналіз слабких і сильних сторін, використання маркетингових 
стратегій, прогнозування напрямків розвитку підприємства 
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Рис. 2. Послідовність діагностики ефективності стратегії підприємства в процесі її реалізації 

Джерело: сформовано автором

ефективності реалізації стратегії з точки зору співвідно-
шення досягнутого рівня її реалізації та витрат на її реалі-
зацію дає можливість глибше:

зрозуміти фактори, що впливають на реалізацію  
кожної окремої стратегії підприємства; 
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вибрати та проаналізувати стратегії, завдяки яким  
відбувається розвиток підприємства, та виокре-
мити ті, які «гальмують» певні напрямки розви-
тку підприємства;
проаналізувати витрати як на реалізацію стра- 
тегічного розвитку підприємства, так і на реалі-
зацію кожної із стратегій підприємства, а також 
зрозуміти вартість кожного з можливих відхилень 
у їх реалізації.
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