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Текст лекції
1. Характеристика зовнішньої середи організації
Зовнішня середа визначає фактори, які діють поза організацією і можуть впливати на її
конкурентоздатність. Особливо актуальним питання аналізу зовнішньої середи стає для підприємств, які діють на світових ринках. Уважний нагляд за зовнішньою середою дозволяє
встановити потенціальні загрози і сприятливі можливості для подальшого розвитку. Фактори
зовнішньої середи об’єднуються у чотири сектори: економічний, політико-правовий, соціокультурний, технологічний, рис. 1.

Економічний
сектор

Політико – правовий сектор

Міжнародна
корпорація
Підприємство

Соціокультурний сектор

Технологічний
сектор

Рис. 1. Зовнішня середа організації
2. Аналіз економічного сектору
Економічний сектор зовнішньої середи підприємства включає наступні основні фактори:
кон’юнктура ринку, постачальники ресурсів, конкуренти, споживачі, зацікавлені групи.
Кон’юнктура – це сукупність умов, яка характеризує діяльність ринку у нинішній момент
часу; за суттю, це діюча на ринку економічна ситуація. До показників, які характеризують
кон’юнктуру ринку, відносяться:
- виробництво товарів певної групи в асортименті фірмами-виробниками;
- оновлення товарного асортименту;
- запаси товарів (на підприємствах, в торгових організаціях);
- продаж товарів в асортименті (оптова, роздрібна);
- зміна долі ринку, яку займає фірма;
- зміни у попиті споживачів;
- величина незадоволеного попиту на товар в асортименті;
- динаміка цін на товар.
Товаровиробники, які орієнтовані на зовнішні ринки, приділяють значну увагу прогнозу
кон’юнктури. Тому, що її знання дозволяє продавати і покупати по найбільш вигідним цінам,
раціонально маневрувати ресурсами, оперативно розширювати, або скорочувати випуск товарів у відповідності з очікуваними обставинами на ринку.
Дослідження кон’юнктури ринку має такі етапи:
1. Оцінка кон’юнктури ринку у поточному періоді.
Така оцінка здійснюється виходячи з аналізу інформації про виробництво, поставки, продажі запаси товарів; даних про оновлення продукції, підвищенню якості товарів та ін.
2. Прогноз основних показників ринку.
В цьому розділі визначаються основні тенденції розвитку кон’юнктури ринку у плановому
періоді:
- яких товарів буде недостатньо на ринку, а яких буде надлишок;
- які зміни можуть пройти у продажі і товарних запасах;
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які труднощі з виконанням договірних обов’язків можуть виникнути під впливом ринкової кон’юнктури;
- динаміка виробництва товарів;
- динаміка попиту на товари;
- динаміка змін рівня завантаження виробничих потужностей, технології виготовлення,
впливу науково-технічного прогресу на виробничі процеси;
- динаміка основних техніко-економічних показників розвитку виробництва;
- політика провідних кампаній-виробників в області збуту, експорту продукції;
- динаміка оптових і експортних цін провідних виробників даного товару.
3. Пропозиції і рекомендації.
В розділі визначаються:
- перелік заходів, які необхідно прийняти для нормалізації ринку збуту (удосконалення
графіків поставок, пропозиції по прямим зв’язкам, зміни зон збуту, реклама, сервісне
обслуговування та ін.);
- перелік товарів, випуск яких необхідно скоротити;
- перелік товарів, випуск яких необхідно збільшити;
- перелік товарів, які рекомендовані до зняття з виробництва.
Постачальники ресурсів.
Підприємства використовують в своїй діяльності різнорідні сировинні, матеріальні, технологічні, кадрові, інформаційні, фінансові ресурси.
При придбання ресурсів менеджери підрозділів поставок оцінюють:
- вартісні і якісні характеристики ресурсів;
- можливості безперебійної поставки необхідних ресурсів і надійність поставки;
- можливість заміни ресурсів або комбінування з іншими факторами виробництва;
- строки кредитування;
- можливості для розвитку довготривалого співробітництва.
Конкуренти.
До основних факторів, що обумовлюють інтенсивність конкуренції, відносяться:
- чисельність і потужність конкуруючих кампаній;
- ступінь диверсифікації виробничо-ринкової діяльності конкурентів;
- бар’єри проникнення на ринок;
- ситуація на суміжних товарних ринках;
- розходження в стратегії конкурентів;
- особливі мотиви для конкуренції на даному ринку.
Присутність на ринку сильних конкурентів може стати нездоланною перешкодою для виходу підприємства на ринок відповідної продукції, або ринки окремих регіонів чи країн.
Споживачі.
Результати оцінки поведінки споживачів, зміни їх потреб дозволяють розробити напрямки
удосконалення товарів і послуг, систем продажу і після продажного обслуговування. Переваги споживачів за товарами широкого споживання визначаються в результаті аналізу наступних параметрів:
- географічні характеристики споживача (регіон, природнокліматичні характеристики
проживання, щільність населення та ін.);
- демографічні характеристики споживача (вік, стать, рівень доходів, розмір родини,
освіта, національність та ін.);
- психологічні характеристики споживача (спосіб життя, тип особистості та ін.);
- особливості проведення покупки (вигоди, інтенсивність придбання товару, рівень інформованості про товар, відношення до торгової марки та ін.).
Зацікавлені групи.
Зацікавлені групи – це групи осіб, які впливають на діяльність і розвиток підприємства.
До зацікавлених груп відносять:
- громадські організації (політичні партії; професійні союзи; спортивні, молодіжні товариства та ін.);
- державні організації (державні адміністрації, суди, прокуратура, міліція, податкова
адміністрація та ін.).
-

3. Аналіз політико-правового сектору
Детальному аналізу піддаються наступні аспекти політико-правового сектору зовнішньої
середи підприємства:
- політична стабільність;
- концепції політичних партій і їх здатність впливати на прийняття рішень;
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- можливості влади і структур, які приймають рішення, забезпечити їх реалізацію;
- громадська думка;
- страйковий рух;
- кримінальна обстановка;
- соціальне напруження;
- розвиток націоналізму.
Аналітики підприємств проводять дослідження:
1. правових питань функціонування економіки країни (регулювання процесів приватизації, націоналізації, розвитку підприємництва, інвестування; податкова, фінансова,
кредитна політика);
2. законів і нормативних актів по системам стандартизації, патентування, метрології,
сертифікації товарів і послуг, захисту прав споживачів, управління якістю товарів,
охороні праці та ін.
3. законів і нормативних актів по регулюванню безпеки і взаємозаміні товарів, забезпеченню ресурсами, розвитку виробництва, соціальному розвитку підприємств, охороні
навколишньої середи, реформуванню трудових відносин, рекламі та ін.;
4. правового регулювання процесів створення і функціонування підприємств;
5. відповідності системи національного законодавства з міжнародним правом і захищеністю прав власності і особистості.
4. Аналіз соціокультурного сектору
Дослідження соціокультурного сектору зовнішньої середи підприємства включає аналіз
наступних складових:
- прогноз змін чисельності населення;
- розміщення населення по регіонам країни;
- поділ населення по віку, статі, національності;
- поділ населення на групи з рівня освіти і професійних навиків;
- відношення до навколишнього середовища. З цього виділяють три типи відносин: 1.
домінування – регулювання навколишнього середовища з метою досягнення відповідності її параметрів вимогам людини (Північна Америка, Європа); 2. приреченості –
необхідно смиренно приймати зміни навколишнього світу (Ближній Схід); 3. гармонії
з навколишнім світом (Далекий Схід);
- відношення до колективу і особистості. Розглядаються два основних типи відносин:
індивідуалізм, колективізм. Індивідуалізм (США, Європа) оснований на визнанні незалежності особистості в прийнятті рішень і вирішальному вкладі окремих осіб в розвиток суспільства, нації, організації. Колективізм (Японія) стверджує, що людина – це
частина цілого і результативність колективу важливіше, ніж окремої особистості;
- відношення до часу. Суспільні норми і звичаї ділять на: 1. засновані на визнанні часу
обмеженим, не відновлюваним стратегічним ресурсом, що передбачає жорстке виконання режиму роботи, часових графіків, службових функцій та ін. (Північна Америка,
Європа); 2. засновані на визнанні часу як безкінечного, невичерпного, необмеженого,
доступного ресурсу, який необхідно використовувати для спілкування, близьких контактів з партнерами (Близький Схід);
- відношення до результатів: 1. культури, які ґрунтуються на домінуванні результатів
над процесами. Результати стають основою для оцінки успішності особи, що знаходить підтвердження в суспільному визнанні, посаді, швидкості просування за службою та ін. (Північна Америка, Європа); 2. культури, які ґрунтуються на домінуванні
процесу – акцентують увагу на необхідності досягнення щоденної гармонії, поєднання необхідності роботи і високого рівня задоволення трудовими процесами.
Культурна різноманітність ускладнює ефективну діяльність організації. Вона створює
труднощі, які пов’язані з необхідністю формування команд, де були б представники різних
культур, розробки різноманітних систем мотивації, організації взаємодії робітників підприємства.
5. Аналіз технологічного сектору
При проведенні аналізу технологічного сектору зовнішньої середи організації досліджуються:
- витрати на НДДКР (науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки) з різних
джерел;
- рівень захисту інтелектуальної власності;
- пріоритети держави і корпорацій у галузі науково-технічного прогресу;
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-

нові відкриття і винаходи (національні і світові);
швидкість передачі технологій у виробництво і виходу товарів на ринок;
визначення факторів, що сприяють інноваціям;
моніторинг освітнього і кваліфікаційного рівнів персоналу.
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