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Тема: ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ. СТРАТЕГІЧНЕ 

ПЛАНУВАННЯ. 

Мета: ознайомитися з етапами процесу планування, розглянути сутність 

стратегічного планування. 

В основі діяльності організацій лежить концепція стратегічного 

менеджменту – система поглядів, що дозволяє організації досягти своїх цілей 

в умовах динамічного, мінливого й невизначеного середовища. 

Процес стратегічного менеджменту – сукупність послідовних дій 

(функцій) для досягнення цілей, поставлених перед організацією в умовах 

динамічного, мінливого й невизначеного середовища, що дозволяє 

оптимально використати існуючий потенціал і залишатися сприйнятливої до 

зовнішніх вимог. Планування в умовах динамічного, мінливого й 

невизначеного середовища здобуває стратегічну спрямованість. 

Стратегічне планування – це дії й рішення керівництва з розробки 

специфічних стратегій, які допомагають організації в досягненні своїх цілей. 

Стратегія – це оптимальний набір правил і прийомів, дій, рішень, які 

дозволяють реалізувати місію, досягти глобальних і локальних цілей 

підприємства (фірми). 

Вибір стратегії і її формування на підприємстві (фірмі) – це 

упорядкована сукупність етапів і дій, пов'язаних із ситуаційним аналізом 

таких ринкових факторів (конкуренція, пропозиція, попит), які через свою 

постійну й високу мінливість можуть безпосередньо вплинути на успіх або 

крах підприємства. 

Базова стратегія, як генеральний напрямок, є основою стратегічного 

плану підприємства. 
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Відповідно до циклу розвитку підприємства можна вибрати одну з таких 

базових стратегій: 

− зростання – відображає намір підприємства збільшувати обсяги 

продажу, прибутку, капіталовкладень і т.п.; 

− стабілізація – у випадку діяльності підприємства при відчутній 

нестабільності обсягів продажу й прибутку; 

− виживання – сугубо оборонна стратегія, що застосовується при 

глибокій кризі підприємства. 

Крім того, варто розглянути ще 3 види стратегій: 

1) глобальні (мінімізації витрат; диференціації; фокусування; інновацій; 

оперативного реагування); 

2) корпоративні (стратегія зв'язаної диверсифікованості; стратегія 

незв'язаної диверсифікованості; стратегія відкачки капіталу й ліквідації; 

стратегія зміни курсу й реструктуризації; стратегія міжнародної 

диверсифікованості); 

3) функціональні (наступальні й оборонні; вертикальної інтеграції; 

стратегії організацій, що займають різні галузеві позиції; стратегії конкуренції 

на різних етапах життєвого циклу). 

Характеристика основних стратегій організації: 

1. Маркетингова стратегія, ціль якої – обгрунтування перспективної 

пропозиції керівництва фірми щодо обсягів продажу вирішальної 

номенклатури виробів на цільових ринках. Вибір цієї стратегії, в свою чергу, 

припускає відповідь на питання про пріоритетну мотивацію або максимізацію 

прибутку, або на збільшення частки присутності на ринку. 

2. Стратегія виробництва – визначає головні пріоритети асортиментної 

політики фірми; завдання на забезпечення належної структури виробничих 

потужностей і рівня їхнього використання; співвідношення спеціалізації й 

диверсифікованості; вимоги до якості й обсягів виробництва продукції, до 

постачальників сировини, матеріалів, що комплектують. 
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3. Науково-технічна (інноваційна) стратегія, що констатує напрямки й 

завдання виконання НДОКР зі створення нових товарів і технологій їхнього 

виробництва. У її рамках визначаються пріоритети розробки проривних і 

технологій, що модернізують. 

4. Інвестиційна стратегія, що задає пріоритети перспективної політики 

формування й використання інвестиційних ресурсів фірми, включаючи 

розподіл коштів в основний і оборотний капітал, у статутні капітали 

створюваних підприємств, на придбання цінних паперів. 

5. Стратегія організаційно-економічного розвитку, пов'язана з 

визначенням майбутнього статусу й організаційної структури підприємства; 

завдань удосконалення господарського механізму (методів планування, 

ціноутворення, зниження витрат); політики відносно структури акціонерного 

капіталу, інтеграції або дезінтеграції компанії, внутріфірмового розподілу 

управлінських функцій. 

6. Фінансова стратегія (підвищення ефективності виробництва) виходить 

із цілей одержання прибутку або доходу від продажу й може бути реалізована 

збільшенням доходів або зменшенням витрат. 

Стратегічне планування сприяє прийняттю управлінських рішень з 

комплексних проблем діяльності організації: визначенню розмірів інвестицій 

і джерел Їхнього фінансування; впровадженню прогресивних технологій; 

диверсифікованості виробництва й відновленню випуску продукції; 

удосконаленню управління організацією. 

Ціль стратегічного планування – комплексне обгрунтування проблем, з 

якими може зіштовхнутися організація в майбутньому, і на цій основі 

розробити показники розвитку на плановий період. 

Передумовами стратегічного планування є: 

− стрімкі зміни в зовнішнім середовищі організації, викликані 

сучасним етапом науково-технічного розвитку й посиленням 

конкуренції за ресурси й ринки збуту; 
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− інтернаціоналізація ділового життя; 

− принципові зміни ролі людини у виробництві й ріст його творчих 

здатностей. 

Ці й інші обставини спричиняють невизначеність шляхів розвитку 

організації і її оточення, навіть у найближчій перспективі. Одним зі способів 

часткового послаблення цієї невизначеності є розробка стратегічних планів. 

Головним результатом стратегічного планування є прийняття 

обґрунтованих інвестиційних рішень в усіх напрямках діяльності організації, 

а також створення ефективних передумов для оперативного й поточного 

планування. 

Стратегічне планування – це системний, аналітичний підхід, що аналізує 

бізнес і навколишнє середовище як єдине ціле. Стратегічне планування 

забезпечує розробку інтегрованого, координованого й послідовного бачення 

шляхів, за якими організація бажає розвиватися, що сприяє швидкій її 

адаптації до змін зовнішнього навколишнього середовища. 

У стратегічному плануванні виділяють чотири основних види 

управлінської діяльності: розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього 

середовища, внутрішня координація, усвідомлення організаційних стратегій. 

Розподіл ресурсів – містить у собі розподіл обмежених організаційних 

ресурсів, таких як фонди, управлінські кадри й технологічний досвід. 

Адаптація до зовнішнього середовища – охоплює всі дії, які поліпшують 

відносини організації з її оточенням. Організаціям необхідно адаптуватися до 

зовнішніх як сприятливих можливостей, так і можливим небезпекам, 

виявляючи відповідні ситуації й забезпечуючи ефективне пристосування 

стратегії до навколишніх умов. Планування процвітаючих підприємств має 

справу зі створенням нових сприятливих можливостей за допомогою розробки 

більш досконалих виробничих систем, шляхом взаємодії з урядом і 

суспільством у цілому й т.д. 
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Внутрішня координація це координація діяльності організації, що 

враховує її сильні й слабкі сторони з метою досягнення ефективної інтеграції 

внутрішніх операцій. Забезпечення ефективних внутрішніх операцій в 

організаціях, – більших або малих, – є невід'ємною частиною діяльності 

менеджерів. 

Усвідомлення організаційних стратегій – передбачає здійснення 

системного вивчення менеджерами минулих стратегічних помилок, шляхом 

формування організації, що може вчитися на минулих стратегічних рішеннях. 

Здатність учитися на досвіді дозволяє організації коректувати свій 

стратегічний напрямок і підвищувати професіоналізм в області стратегічного 

менеджменту. Стійкий успіх організацій забезпечує постійне прагнення 

керівництва вчитися на минулому досвіді й прогнозувати майбутнє. 

Перш ніж приступити до вивчення різних елементів процесу 

стратегічного планування, корисно розглянути модель цього процесу. 

Динамічна природа організацій утрудняє введення однієї специфічної моделі 

процесу планування. На рис. 1 представлені найбільш істотні управлінські 

функції, за допомогою яких реалізуються плани. 

 

Рис. 1. Процес стратегічного планування 

Системний підхід до формування стратегічних планів включає наступну 

послідовність дій: 

1. Визначити місію організації – її основні завдання. 

2. Обґрунтувати завдання проміжних етапів – визначити, шо повинна 

здійснити організація для виконання своєї місії. 
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3. Провести аналіз навколишнього середовища: внутрішньої – оцінки 

сильних і слабких сторін організації; зовнішньої – оцінки сприятливих 

можливостей і небезпечних ситуацій, які можуть виникнути в організації. 

4. Проаналізувати існуючі стратеги – визначити їхній взаємозв'язок на 

основі аналізу зовнішнього середовища. 

5. Визначити стратегічні проблеми на основі проведеного аналізу справ. 

6. Розробити нові або змінити старі стратегії й внести виправлення по 

цілям у руслі аналізу стратегічних проблем. 

7. Приймати рішення щодо критичних факторів успіху в досягненні 

поставлених цілей і впровадженні стратегії. 

8. Розробляти робочі плани, плани ресурсів і проектів, які дозволяють 

виконати стратегію й задовольнити вимогам критичних факторів успіху. 

9. Реалізувати плани. 

10. Аналізувати результати й здійснювати порівняння їх із планами й 

поточною інформацією, застосовуваної для зміни стратегій і планів. 

В основі розробки стратегічного плану перебувають: 

• аналіз перспектив розвитку організації, завданням якого є визначення 

факторів, що впливає на її розвиток; 

• аналіз позицій у конкурентній боротьбі, що дозволяє визначити 

конкурентоздатність продукції й заходи щодо поліпшення результатів робот; 

• вибір стратегії на основі аналізу перспектив розвитку організації за 

різними видами діяльності з урахуванням забезпеченості ресурсами; 

• аналіз напрямків диверсифікованості видів діяльності, пошук нових, 

більш ефективних видів і визначення очікуваних результатів. 

До принципів стратегічного планування відносяться: 

1. Спадкоємність стратегічного й поточного планів – поточні плани або 

розділи бізнес-планів повинні дублювати основні розділи стратегічних. 

Кількість планових показників у короткострокових планах повинне бути 
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більшим, ніж у стратегічні. Показники бізнес-планів не повинні суперечити 

затвердженим показникам стратегії організації. 

2. Соціальна орієнтація – соціальний розвиток колективу поряд з 

технічними, технологічними, економічними проблемами, екологією, 

безпекою випуску продукції. 

3. Ранжування об'єктів планування за важливістю – здійснюється для 

раціонального розподілу існуючих ресурсів. Доцільно направляти ресурси на 

підвищення конкурентоздатності продукції, що має більшу частку в 

організації. 

4. Узгодження з параметрами зовнішнього середовища – досягається за 

допомогою аналізу динаміки цих параметрів і дослідженні Їхнього впливу на 

планові показники. 

5. Варіантність – забезпечується розробкою не менш трьох 

альтернативних варіантів досягнення однієї й тієї ж мети й вибором 

оптимального варіанта з найменшими витратами. 

6. Збалансованість – припускає складання балансу показників за 

ієрархією, наприклад, функціональної моделі об'єкта, вартісної моделі, 

балансу надходжень і розподілу ресурсів. Одночасно за основними 

показниками необхідно забезпечити резерв. 

7. Економічна обгрунтованість – остаточний вибір варіанта планових 

показників повинен здійснюватися тільки після проведення системного 

аналізу, прогнозування, оптимізації й економічного обгрунтування 

альтернативних варіантів. 

8. Автоматизація систем планування – застосування сучасних 

інформаційних технологій і комп'ютерної техніки, що забезпечує кодування 

інформації на основі класифікації, її єдність і облік змін за стадіями життєвого 

циклу об'єкта планування, швидкість обробки, надійність зберігання й 

передачі особі, що приймає рішення. 
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9. Забезпечення зворотного зв'язку – передбачає можливість особи- 

споживача планів представляти пропозиції розроблювачеві щодо їхніх змін. 

Основними тенденціями в стратегічному плануванні в умовах жосткої 

конкуренції є: 

− скорочення строків розробки планів; 

− підвищення якості планів; 

− застосування принципів планування; 

− впровадження сучасних методів оптимізації; 

− впровадження концепції маркетингу. 

 

Завдання до теми 

Системний підхід до формування стратегічних планів 

https://learningapps.org/display?v=pu0rabf8t21 
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