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Незважаючи на досить значний інтерес до проведення перегляду
стратегій підприємства, його процес залишається недостатньо вивченим.
Саме тому основною метою цієї статті є дослідження теоретикометодичних основ процесу перегляду стратегій та можливостей їх
практичного застосування в діяльності швейних підприємств.
Розкриваючи основний зміст перегляду (рекомбінації) стратегій
підприємства, необхідно відзначити, що його першочергове завдання
полягає у визначенні того, яким чином зміни в зовнішньому середовищі
вплинули на реалізацію стратегії та можливість досягнення цілей за
нових умов.
Перегляд стратегій у роботі визначено як процес, що передбачає
з’ясування можливостей досягнення цілей за нових умов та необхідності
внесення змін до стратегії підприємства з метою мінімізації негативних
впливів із боку зовнішнього середовища, забезпечення його довгострокового функціонування і розвитку.
Процес перегляду стратегій підприємства має відбуватись у певній
послідовності. Прийняттю рішення на користь про перегляду стратегії
має передувати аналіз загального стану галузі, основних конкурентів,
власної конкурентної позиції. Доцільним у цьому випадку буде використання широкого кола загальних (аналітичних, статистичних, економікоматематичних тощо) та специфічних методів і моделей стратегічного
аналізу (методу розриву, кривої досвіду, моделі життєвого циклу товару,
матричних моделей портфельного аналізу). Особливу увагу слід звернути на методи портфельного аналізу: росто-дольову матрицю BCG,
матрицю MCC (аналізу відповідності бізнес-напряму місії підприємства
та його ключовим компетенціям), 9-секційну матрицю GE/McKinsey, матрицю ADL/LC, матрицю стратегій бізнесу, що перебуває на етапі спаду,
матрицю зростання пропозиції Хассі (Hussey). З точки зору з’ясування
необхідності перегляду конкурентних стратегій підприємства досить
корисною може також бути як матриця М. Портера, так і модифікована
матриця BCG, у дослідженні функціональних стратегій, – матриця "ціна –
якість", матриця фінансових стратегій Франшона – Романе тощо.

За результатами дослідження, проведеного серед найбільших
виробників швейної продукції, можна зробити висновок про необхідність
та практичну корисність застосування перегляду стратегій підприємств
з метою поліпшення їх конкурентних позицій, підтримки стабільного
функціонування та розвитку. Подальші розвідки в цьому напрямі передбачають розробку систем стратегічних показників.
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