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На більшості підприємств як і раніше падають продажі і виробництво, 

дорожчають кредитні ресурси, зменшується споживання. Все це вимагає 
проведення термінових змін в компанії, і зокрема, скорочення витрат. Саме 
тому, зараз від управлінця потрібне використання при цьому сучасного ІТ-
інструментарію. Можна навіть сказати, що використання сучасних аналітичних 
систем (Business Intelligence) є сьогодні однією з умов виживання компанії. 

Квадрант Гартнера – графічне відображення ситуації на ринку, що 
дозволяє оцінити можливості продуктів і самих виробників. Застосовується 
аналітичним агентством Gartner. У своїх звітах Gartner розглядає не тільки 
якість і можливості програмного забезпечення, але і характеристики розробника 
в цілому, наприклад досвід продажів і роботи з клієнтами, повноту розуміння 
ринку, бізнес-модель, інновації, стратегії маркетингу, продажів, розвитку 
індустрії та ін. На основі оцінки по ключових параметрах вендори 
розбиваються на 4 групи: лідери, претенденти на лідерство, далекоглядні і 
нішеві гравці [1]. Дві осі – Ability to Execute і Completeness of Vision. Кожен 
параметр включає в себе багато критеріїв, за якими експерти оцінюють системи 
від різних виробників.  

Повнота бачення оцінюється за такими параметрами: 
- Наскільки рішення відповідає потребам ринку? 
- Яка стратегія просування системи? 
- Стратегія вибудовування продажів, принципи ціноутворення, взаємодія 

з партнерською мережею; 
- Стратегія по розвитку продуктів, застосування інноваційних технологій 

для вирішення потреб користувачів; 
- Галузева застосовність рішення, відповідність завданням підприємств 

різного масштабу і з різних сегментів економіки; 
- Особливості географічної стратегії виробника, плани з розвитку в 

інших країнах. 
При оцінці можливості бути реалізованим для рішення враховуються такі 

критерії: 
- простота і зручність інтеграції системи з іншими рішеннями і в 

робочий процес; 
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- відмінні характеристики платформи, що виділяють її серед 
конкурентів; 

- відповідність рішення практичним завданням споживачам; 
- оперативність у реагуванні на зміну ринкових тенденцій, відображення 

цих змін в продукті; 
- комфорт споживачів в процесі співпраці; 
- простота міграції з однієї версії на іншу, зручність оновлення; 
- особливості технічної підтримки; 
- відгуки споживачів, які вже попрацювали з рішенням. 
У наші часи квадрант Гартнера є найкращим доказом успішності 

компанії, тому часто положення у квадранті Гарнера може відобразитися на 
цінах на акції. На прикладі однієї з найбільш відомих та успішних  ІТ- компаній  
ORACLE ця кореляція  простежується наочно[2]. 

 

 
 

Рис. 1 – Динаміка котирування акцій  ORACLE на біржі NY 
 
З графіка бачимо, що після росту, будучи на Leaders-позиції, корпорація 

набувала росту своїх акцій. У період, коли компанія Oracle не потрапила до 
Leaders-позиції (2015-2016 роки), акції впали, а їх ріст сильно сповільнився. 
Після того як у наступному році (2017 рік) компанія повернулась до Niche 
Players-позиції та Visionaries-позицій,  знов спостерігається стрімке зростання 
вартості акцій. Наразі, Oracle є далекоглядним гравцем і має шанси переходу до 
Leaders-позиції (2020 рік). 
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