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ВСТУП
Важливе місце в організації планової діяль�

ності підприємств займає перспективне, стра�
тегічне планування як основна функція управ�
ління підприємством, що являє собою процес
визначення цілей створення організації, а та�
кож обгрунтування шляхів їхнього досягнен�
ня. Стратегічне планування формує основу уп�
равлінських рішень, оскільки функції органі�
зації, мотивації і контролю менеджменту оріє�
нтовані на розробку й реалізацію стратегічних
планів. Динамічний процес стратегічного пла�
нування є тією парасолькою, під якою концен�
труються всі управлінські функції. Не викори�
стовуючи переваг стратегічного планування,
фірма й окремі її співробітники будуть позбав�
лені реальностей оцінки стратегічних цілей і
визначення перспективних напрямів розвитку
підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Стратегічне планування стає дедалі більш

актуальним для українських підприємств, які
жорстку конкурують як між собою, так з іно�
земними компаніями. Розробка програми ді�
яльності фірми є першим етапом стратегічного
планування як управлінської діяльності зі ство�
рення та підтримки стратегічної відповідності
між цілями фірми та її потенційними можли�
востями в сфері маркетингу. Задача керівниц�
тва фірми полягає у формуванні господарсько�
го механізму, який забезпечує найбільш швид�
ку її адаптацію до зовнішніх мінливих ринко�
вих умов. Це дозволить зменшити невизна�
ченість і ризик у господарській діяльності та
забезпечити концентрацію ресурсів за обрани�
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ми пріоритетними напрямами діяльності фірми.
Розробка і реалізація стратегії — найважливіші
функції керівників фірми вищої ланки управл�
іння. Без стратегічного планування фірма под�
ібна кораблю без керманича. Стратегія визна�
чає основні цілі фірми і шляхи їх досягнення
таким чином, щоб забезпечити єдину спрямо�
ваність дій усього колективу.

Дослідженнями визначено, що в межах
стратегічного планування вирішується безліч
питань управління фірмою, у тому числі здійс�
нюється розробка загальнофірмової стратегії,
підготовка стратегічних рішень в окремих гос�
подарських сферах, аналіз конкурентного се�
редовища, визначення основних цілей фірми,
управління стратегічно важливими факторами
діяльності на ринку, формування маркетинго�
вої стратегії на ринку окремих товарів, вивчен�
ня життєвого циклу продукції на ринку, управ�
ління портфелем замовлень, визначення стра�
тегічних перспектив фінансування капіталов�
кладень, формування загальної концепції роз�
витку підприємства, аналіз перспектив, дослі�
дження структури витрат.

Планування, на наше переконання, являє
собою складову частину стратегічного управ�
ління. Встановлено, що процес стратегічного
управління відбувається в три етапи: спочатку
визначаються довгострокові перспективи роз�
витку підприємства, його основних підрозділів;
на етапі реалізації планів розробляються захо�
ди щодо здійснення фірмової стратегії; за до�
помогою контролю виявляються основні про�
блеми в межах реалізації стратегії компанії.
Стратегічне планування визначає характер
стратегічного управління. Реалізація стратегі�
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чних планів, стратегічний контроль та виявлен�
ня проблем відносяться до сфери оперативно�
го управління, тому не можуть розглядатися як
стратегічні фактори. Підкреслимо наступні
особливості стратегічного планування:

— орієнтується на довгострокову перспек�
тиву;

— стратегічні плани визначають основні на�
прями розвитку підприємства;

— певні "ніші" господарської діяльності
підлягають "заповненню" засобами оператив�
ного планування;

— основна мета стратегічного планування
полягає в забезпеченні майбутньої успішної
діяльності підприємства.

Вважаємо, що процес стратегічного плану�
вання може бути представлений у вигляді по�
слідовного вирішення стратегічних проблем.
При цьому етапи їхнього вирішення розмежо�
вуються таким чином, щоб на кожному могли
бути використані свої специфічні методи. Дос�
лідженнями встановлено, що на першому етапі
встановлюються стратегічно важливі зони
діяльності підприємства, тобто ті, що плану�
ються незалежно від інших ринків та інфра�
структур. При цьому для кожної стратегічної
зони повинно бути визначене самостійне рин�
кове завдання, яке орієнтоване на зовнішній
ринок та характер потреб споживачів. Само�
стійне ринкове завдання є необхідною, але не�
достатньою умовою для задоволення наступ�
ної вимоги. Стратегічна зона повинна приваб�
лювати не тільки власним ринком, але й своєю
інфраструктурою. У межах стратегічної зони
фірма повинна домогтися значних конкурент�
них переваг. Оскільки останні досягаються
лише в конкурентній боротьбі, то для діяль�
ності фірми в стратегічній зоні потрібно виз�
начити всіх наявних конкурентів. До того ж
стратегічні зони повинні бути стабільними про�
тягом тривалого періоду, оскільки стратегічне
планування орієнтується на довгострокову
перспективу.

Другий етап стратегічного планування ха�
рактеризується аналізом окремих стратегічних
зон. При аналізі не приймаються до уваги за�
гальнофірмові проблеми, оскільки окремі стра�
тегічні сфери мають свою ринкову специфіку і
зовнішнє оточення, а їх інфраструктура має
свої сильні та слабкі сторони стосовно під�
приємств�конкурентів. Тому різні сфери госпо�
дарської діяльності підприємства мають свої
ризики й особливі шанси на успіх. Аналіз зов�
нішнього середовища і норм регулювання доз�
воляє виявити стратегічно важливі тенденції
розвитку в екології, технології, економіці, пра�

вовому регулюванні, суспільстві й політиці. Він
допомагає з'ясувати найважливіші зміни в по�
ведінці робітників, профспілок, державних ус�
танов, кредиторів. Аналіз ринку і галузі —
найбільш складна ділянка дослідження. І го�
ловне тут — вивчення життєвого циклу про�
дукції, ринкових сегментів та галузевої струк�
тури. Досить важливим є визначення конкурен�
тних можливостей підприємства, його сильних
та слабких сторін. У результаті керівництву
фірми повинний бути представлений план спри�
ятливих можливостей та ризиків для даної гос�
подарської сфери.

На третьому етапі напрацьовується принци�
пово важливий документ, в якому визначають�
ся цілі та завдання підприємства, розмежову�
ються сфери діяльності, фіксуються довго�
строкові цільові перспективи.

На четвертому етапі розробляється загаль�
нофірмова стратегія на певний період часу, як
правило — до 10�ти років. При цьому, якщо
підприємство діє в декількох стратегічних зо�
нах, то для кожної з них повинні передбачати�
ся свої цілі й ресурси. При обмеженні діяль�
ності підприємства однією господарською зо�
ною загальнофірмова стратегія визначає фак�
тори успіху, що забезпечують йому переваги в
конкурентній боротьбі. У цілому, загальнофі�
рмова стратегія містить у собі проекти і про�
грами, за допомогою яких ці фактори успіху
можуть бути реалізовані. Тільки за таких умов
стратегічне планування здатне забезпечити
розвиток підприємства як бізнес�системи.

Якщо на п'ятому етапі реалізується страте�
гічне планування стосовно рівня окремої сфе�
ри діяльності (базується на цілях і розподілі
ресурсів, передбачених загальнофірмовою
стратегією), то на шостому етапі розробляєть�
ся функціональна стратегія як на рівні окремої
зони, так і в цілому підприємства. Тут врахову�
ються, наприклад, управління інвестиційними
ресурсами, зв'язки з громадськістю, підтрим�
ка престижу компанії, розробка й впроваджен�
ня наукових досліджень. На останньому етапі
визначається реальність цілей, намічених на
попередніх етапах планування, шляхом роз�
робки довгострокових фінансових планів. За
результатами оцінок фінансової перспективи
етапи стратегічного плану можуть бути скори�
говані. У залежності від фінансових можливо�
стей фірмам доводиться навіть передбачати
структуру зон господарської діяльності, які
складають основу стратегічних планів. Це не�
обхідно, наприклад, за умови, коли використо�
вувані стратегічні зони, хоча і забезпечують у
майбутні кілька років достатній дохід, але не
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мають значного потенціалу у більш віддаленій
перспективі. У цьому випадку необхідно засто�
совувати політику диверсифікованості вироб�
ничої діяльності, створюючи нові зони ділової
активності.

Дослідженнями встановлено, що стратегі�
чне планування надає переваги досягненню
довгострокових цілей, а не максимізації поточ�
ного прибутку; орієнтування керівників фірм
на передбачення майбутніх змін зовнішнього
середовища, а не реагування на поточні зміни;
створенню умов для керівництва фірми у виз�
начені обгрунтованих пріоритетів розподілу
наявних ресурсів, їхньої мобілізації з метою
досягнення поставлених конкретних завдань.

Важливим фактором стратегічного плану�
вання є те, щоб стратегія, яка розроблена ке�
рівниками вищої ланки управління фірмою, от�
римала підтримку керівників середньої ланки
управління та усіх працівників. Останні повинні
чітко уявляти свою роль у діяльності фірми та
досягненні нею довгострокових і короткостро�
кових цілей. Для цього вони повинні бути відпо�
відним чином проінформовані. Без чіткого
формулювання цілей немає можливості об'єд�
нати всіх працівників для їх досягнення. Тому
вважаємо, що важливим етапом стратегічного
планування є визначення цілей і завдань фірми.
При формуванні цілей фірми рекомендуємо
використовувати кількісні показники, наприк�
лад, частка товарів фірми по країнах, товарах
чи сегментах; обсяги продажів товарів і послуг
на ринках у натуральному чи грошовому вира�
женні; розмір прибутку фірми; виробничі вит�
рати з виготовлення й збуту продукції та інші
якісні показники, що характеризують освоєн�
ня нових ринків; розробку і збут нової про�
дукції; охорону навколишнього середовища;
забезпечення зайнятості в регіонах, де фірма
веде торгівлю чи відкриває філії тощо.

Якщо оцінювати еволюцію стратегічного
мислення на підприємствах Заходу, то просте�
жується певна лінія його розвитку. Її можна
поділити на чотири фази, які на практиці часто
доводиться проходити одну за другою, перш
ніж досягти найбільш досконалої форми стра�
тегічного планування. В міру того, як економі�
чна діяльність підприємства переходить у кож�
ну наступну фазу, стратегічне планування стає
дедалі більш ефективним. Перша фаза перед�
бачає фінансове планування. Формально воно
обмежується щорічною процедурою складан�
ня бюджету, який дає уявлення про перспек�
тиви на майбутнє за доходами і витратами. Роз�
роблена стратегія буває суто формальною і ба�
зується частково на інтуїтивних оцінках декіль�

кох співробітників із вищого керівництва під�
приємства. Однак багато підприємств мають
занадто складну структуру, щоб приймати рі�
шення за такою схемою. Вони розробляють
свою методику планування і переходять в дру�
гу фазу.

У другій фазі фінансове планування допов�
нюється довгостроковим плануванням. Фінан�
сові результати прогнозуються на декілька
років вперед (на 3—5 років), частіше на основі
результатів економічної діяльності фірми в
минулому періоді. Недолік такого підходу в
тому, що результати, які є в нашому розпоря�
дженні, надають деяке відчуття впевненості та
безпеки. Вважається, що згідно минулих ре�
зультатів, майбутнє є цілком передбачуваним.
Часто важливі стратегічні фактори бувають
приховані під величезною кількістю цифр і таб�
лиць. Тому в гіршому випадку планування на
даному етапі стає рутинною справою коригу�
вання плану.

Підприємства, які накопичили досвід дов�
гострокового планування, досягають третьої
фази: планування з урахуванням зовнішніх
факторів. У цьому випадку при стратегічному
плануванні підприємству необхідно враховува�
ти розвиток подій за його межами. На відміну
від попередньої фази, тут особлива увага на�
лежить факторам макроекономічного розвит�
ку. Потім проводиться поглиблений аналіз ста�
ну конкуренції і конкурентоздатності на най�
важливіших ринках збуту. Для цього стають не�
обхідними аналітичні огляди стану справ на
ринку. На основі таких даних, з урахуванням
творчого підходу розробляються альтерна�
тивні стратегії, які порівнюються одна з одною,
перш ніж підприємство зробить остаточний
вибір.

Четверта фаза — фаза стратегічного мене�
джменту. Це найбільш відповідальний етап
стратегічного планування. Тут застосовується
не тільки довгострокове планування і плану�
вання з урахуванням зовнішніх обставин, але й
постійно приділяється увага збереженню влас�
них конкурентних переваг, збереженню влас�
них ринкових позицій. Керівництво підприєм�
ства в цілому направляє процес планування, але
ідеї й думки, які є цінними для самого процесу
планування, формуються в низових структурах
управління підприємства. Поділяємо думку
науковців, які вважають, що стратегічне пла�
нування не може виглядати як сухе оперуван�
ня цифрами [3; 4]. Творчі оцінки та інтуїтивний
підхід співробітників мають безпосередній
вплив на процес стратегічного планування.
Фактично ми завжди маємо справу з дилемою:
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одні тільки цифри занадто збіднюють еконо�
мічну діяльність, але без цифр ми дуже ризи�
куємо.

Процес стратегічного планування доцільно
також поділити на три сектори: Сектор А —
формування стратегії. В цьому секторі виділя�
ють такі кроки: перший — визначення мети еко�
номічної діяльності підприємства; другий —
визначення факторів оточення (зовнішній
аналіз). Він дає характеристику можливостей і
загроз зовнішнього середовища; третій крок —
критичний самоаналіз (внутрішній аналіз), тоб�
то внутрішній аналіз ситуації на підприємстві.
Внутрішня ситуація на підприємстві, як і
зовнішні фактори, може змінюватися. Під
впливом обставин позитивні моменти можуть
стати негативними, але буває і навпаки. Аналіз
наукових досліджень свідчить, що до основних
чинників, які враховуються при внутрішньому
аналізі, належать такі: фінанси (фінансове ста�
новище, структура витрат); трудові ресурси
(професійні знання і навички, ставлення до ро�
боти, плинність кадрів); збут і маркетинг (дос�
лідження ринку, апарат збуту); виробництво
продукції (гнучкість, ефективність, техноло�
гія); дослідження і розробки (розробка нових
видів продукції, введення новацій) [1; 2]. Чет�
вертий крок — формування стратегії. Якщо на
першому кроці розроблена конкретна мета, то
після другого кроку відомо, які можливості
можуть бути і які загрози вплинуть на підпри�
ємство ззовні. Після третього кроку ми знаємо
слабкі й сильні сторони самого підприємства.
Можливості та загрорзи, з одного боку, по�
трібно пов'язати з сильними і слабкими аспек�
тами — з іншого. З цієї комбінації формується
стратегія, яка допомагає досягти поставленої
мети.

Сектор В — надання стратегії конкретної
форми. Надання стратегії конкретної форми
передбачає, що вона реально буде впроваджу�
ватися в діяльність підприємства у формі про�
грам, планів і бюджетів. Оперативний менедж�
мент (менеджери підрозділів, бізнес�менедже�
ри і менеджери функціонального рівня) якраз
за це і несе цілковиту відповідальність. Нами
узагальнено основні проблеми, з якими найча�
стіше доводиться зустрічатися оперативному
менеджменту при наданні стратегії конкретної
форми: надання форми вимагає більше часу,
ніж планувалося; можлива відсутність належ�
ної координації дій; дія некерованих зовнішніх
факторів; недостатня проінформованість і
підготовка персоналу підприємства.

Сектор С — оцінка і контроль. Оцінка і кон�
троль — це процес детального розгляду всієї

діяльності фірми та її результатів, які порівню�
ються з плановими. Хоча оцінка і є останньою
фазою процесу стратегічного планування, вона
слугує зворотнім зв'язком з попереднім проце�
сом. Усі відхилення від планових показників
реєструються та аналізуються їх причини й на�
слідки. У ході аналізу фактичних показників
можливе коригування стратегії.

Довгострокове і стратегічне планування
досить широко використовувалося в практиці
управління багатьох великих організацій. Ба�
зовим принципом стратегічного планування є
адаптивність планів. Це важлива, але не основ�
на відмінність довгострокового планування від
планування стратегічного. Основна відмінність
між довгостроковим і стратегічним плануван�
ням полягає в трактуванні майбутнього. В сис�
темі довгострокового планування робиться
припущення, що майбутнє може бути передба�
чене шляхом екстраполяції тенденцій росту, які
склалися історично. При стратегічному плану�
ванні не робиться припущення, що майбутнє
обов'язково повинно бути кращим, ніж мину�
ле, і його можна вивчати методами екстрапо�
ляції.

ВИСНОВКИ
Отже, стратегічне планування передбачає

аналіз та планування майбутніх перспектив
організації, його завданням є виявлення загроз,
можливостей, а також окремих надзвичайних
ситуацій, які здатні змінити існуючі тенденції
розвитку. Успішне виконання конкретної фор�
ми стратегічного планування залежить від на�
явності правильної організаційної структури
підприємства, кваліфікації персоналу, зацікав�
леного в своїй роботі, адекватних систем ін�
формації та управління.
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