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Анотація. Сучасний етап розвитку підприємницької діяльності характеризується 
активним пошуком дієвих напрямів підвищення ефективності роботи підприємства і 
підвищення його конкурентоспроможності. Основна конкурентна перевага будь-якого 
підприємства – наявність стратегічної системи управління, яка відповідатиме особливо-
стям її функціонування і змінам зовнішнього середовища. Саме цілеспрямоване стратегічне 
планування процесу управління дозволяє визначити не тільки рівень досягнення ефективності 
діяльності підприємства, а й можливості щодо його вдосконалення і розвитку. У статті 
розглянуто процес стратегічного планування як провідну стадію управління підприємством 
із визначенням методології та принципів планування. Це дозволило обґрунтувати формуван-
ня стратегічного набору підприємства, як реального інструменту управління, та дослідити  
причинно-наслідкові зв’язки між обраною підприємством стратегією розвитку і його складо-
вими й ресурсною базою.
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Постановка проблеми. Сучасний етап господарювання для багатьох підприємств 
характеризується пошуком нових стратегічних напрямів діяльності, впровадження яких 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності. В цих умовах зростає роль ефектив-
ного управління підприємством, заснованого на стратегічному плануванні, як складному 
соціально-економічному підґрунті, що є одним із ключових шляхів стабілізації української 
економіки в цілому.  

На даний час середовище діяльності багатьох підприємств характеризується підвищенням 
складності і невизначеності, що підтверджує необхідність втілення в практику ідей  і технологій 
стратегічного планування. Для того, щоб стратегічне планування на підприємстві здійснювалось 
ефективно, необхідно дослідити його значущість в процесі управління підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед численних робіт, присвячених 
дослідженню питань зі стратегічного планування управління підприємством, необхідно 
виділити вагомі внески таких відомих зарубіжних і вітчизняних вчених, як: Томпсона А.А 
[1], який, проаналізувавши стратегічне планування, визначив що це − планова робота, яка 
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включає розробку прогнозів, програм та планів, в яких передбачаються цілі та стратегії 
поведінки об’єктів управління в перспективі, які дозволяють цим об’єктам ефективно 
функціонувати та швидко пристосовуватись до змін умов зовнішнього середовища. Шерш-
ньова З.Є., Оборська С.В. [2] наголошують на необхідності перегляду змісту заходів при 
стратегічному плануванні щодо їхнього використання на основі безперервного контролю 
та оцінки змін, що відбуваються зовні та всередині підприємства. Василенко В.О., Ткачен-
ко Т.І.[3] відзначають, що при стратегічному плануванні необхідно ефективно формувати 
політику, спрямовану на придбання та використання ресурсів, необхідних для досягнення їх 
головних цілей організації. Сумець О.М., Бондаренко М.І. [4] більш детально, на наш погляд, 
розглянули процес стратегічного планування, оскільки визначили, що стратегічне плануван-
ня – це вид управлінської діяльності, пов’язаний з розробкою стратегій на основі набору дій і 
рішень (що приймаються керівництвом), спрямованих на досягнення цілей підприємства, що 
підтверджує необхідність розробки і формування на підприємстві стратегічного набору, як 
реального інструменту управління.

Разом з тим, за всієї позитивної оцінки означених досліджень, слід відмітити наявність 
значного кола невирішених питань, пов’язаних із визначенням, розвитком і використанням 
стратегічного планування при формуванні процесу управління підприємством. Зокрема, 
бракує цілісності, системності та ґрунтовного аналізу стратегічного планування у системі 
управління підприємством, що демонструвало би багатоаспектність (шляхом аналізу всіх 
складових стратегічного управління бізнес-процесами на підприємстві) даної проблематики.

Мета статті ‒  аналіз процесу стратегічного планування як провідної стадії управління 
підприємством із визначенням методології та принципів планування, визначення необхідності 
формування стратегічного набору підприємства, як реального інструменту управління. 

Виклад основного матеріалу. Процес управління підприємством є базовим поняттям процесно-
го підходу, який є одним із найпоширеніших в теорії менеджменту. Відповідно до цього М. Мескон 
з іншими авторами [5, c. 71] визначають процес управління як серію безперервних взаємопов’язаних 
дій. В останні роки панує теза, що основна проблема функціональних організацій – виникнення 
організаційних бар’єрів та лавиноподібне втрачання цінності – може бути подолана завдяки впровад-
женню в управління підприємством процесного підходу, який визначають як систематичне визначен-
ня процесів та їх взаємодії в організації, а також управління ними.

Реалізація процесного підходу дуже щільно пов’язана з моделюванням бізнес-процесів. 
Термін «моделювання бізнес-процесів» виник наприкінці 90-х років  ХХ ст., коли керівники 
підприємств під впливом конкурентів під час намагань оптимізувати бізнес-системи за 
критеріями «прибутковість ‒ конкурентоспроможність» відчули необхідність мати моделі 
діяльності організації, які відображають усі механізми та принципи взаємозв’язку різних 
підсистем у межах одного бізнесу (діяльності). Ці процеси відбувались водночас з вихо-
дом на ринок складних програмних продуктів для комплексної автоматизації управління. 
Впровадження таких систем передбачає проведення комплексу заходів: діагностичне обсте-
ження організації, вироблення експертного висновку щодо проблемних зон, реорганізацію 
(«реінжиніринг») бізнес-процесів. Необхідно також відзначити, що реінжиніринг, що 
починається з перепроектування бізнес-процесів, цим не закінчується. Торкаючись глибоких 
аспектів життєдіяльності організації, він передбачає, в тому числі, і зміни системи оцінки, 
мотивації і заохочення персоналу. Саме тому не можна реалізувати реінжиніринг бізнес-
процесу, ізолюючи його від усіх інших аспектів організації [6, c. 100].

Процесний підхід в управлінні підприємством знаходить все більшу популярність. Його го-
ловною перевагою є пряма орієнтація на замовника продукції або послуг, здійснення аналізу 
та постійного удосконалення виробничого процесу. Адже саме задоволення потреб замовника 
веде до того, що продукт буде ним придбаний або послуга буде використовуватися.

Процес, як категорія управління, тлумачиться як послідовність дій для досягнення 
цілей, результатів. Процесний розподіл побудовано за досить значною кількістю ознак, а 
дослідницьким інструментом загальної теорії процесів і процесної теорії управління є процес-
ний аналіз [7]. Саме процесний аналіз надає можливість провести аналіз внутрішніх процесів 
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(їх ідентифікацію, визначення класу, типу, характеру, послідовності та взаємодії, встанов-
лення меж). При використанні системного підходу процеси можна виділяти в елементах (або 
підсистемах) системи; так, можна виділити процеси у таких головних елементах (підсистемах) – 
виробництві, обслуговуванні виробництва та управлінні, формуванні стратегії розробки 
планів бізнес-процесів.

В основі стратегії розробки планів бізнес-процесів лежить низка принципів, якими повинні 
керуватися підприємства у своїй діяльності. Основні із них: ринок послуг диференційований, 
і кожна його частина (сегмент) має свою специфіку, свій споживчий стереотип. 

Не існує такої пропозиції товарів і послуг, яка могла б задовольнити всіх покупців; 
підприємство може орієнтуватися на один або декілька ринкових сегментів. Проте в усіх ви-
падках мова йде про забезпечення можливо більш повного лідерства у сфері обраних сегментів; 
підприємство може діяти на ринку самостійно або у співпраці з іншими. У першому випад-
ку воно повинно більшою мірою покладатися на власний досвід, глибоко досліджувати ринок 
реалізації своєї продукції. У другому випадку зменшується ступінь ризику ринкової діяльності,  
оскільки об’єднуються ресурси, досвід, діють авторитет підприємства-партнера й інші фактори.

Вибір засобів маркетингу (елементів системи просування товару або послуги від вироб-
ника або споживача) значною мірою визначається конкретною ситуацією на ринку. Вихід 
підприємства на ринок передбачає всебічне урахування економічної ситуації, загальної но-
менклатури ринку, позиції конкурентів та інших факторів, які можуть посилити чи послаби-
ти  можливості підприємства в реалізації своєї продукції, внаслідок чого посилюється роль 
бізнес-планування.

Метою здійснення бізнес-планування є планування господарської діяльності підприємства 
на найближчий і віддалений періоди  відповідно до потреб ринку і можливостей отримання 
необхідних ресурсів.

При плануванні бізнес-процесу операційного управління необхідно зазначити: з ким має 
бути створена нова справа і як планується налагоджувати з ним роботу. Мають бути визначені 
вимоги до спеціалістів, які необхідні для успішного ведення справи. Потрібно навести 
організаційну структуру задіяних у бізнес-процесі підрозділів, систему взаємодії всіх служб, 
координації та контролю їхньої діяльності.

При плануванні бізнес-процесу управління маркетингом розробляються схеми поши-
рення послуг, товарів, ціноутворення, реклама, методи стимулювання продажу, організація 
післяпродажного обслуговування клієнтів, формування громадської думки про фірму і това-
ри тощо. 

При плануванні бізнес-процесу збуту продукції визначаються: потенціал можливих 
конкурентів; джерела отримання інформації; методи аналізу даних; шляхи реалізації заходів, 
що дозволяють використовувати ці дані на користь підприємству.

При плануванні бізнес-процесу виробництва складаються схеми виробничих потоків без-
посередньо на підприємстві, на цій схемі відображаються процеси контролю якості, оцінка 
можливих витрат виробництва та її динаміка на перспективу.

Для забезпечення загальної ефективної діяльності спільно працюючих людей на  
підприємствах потрібно чітко визначити поставлену мету і задачі, сформувати методи їхнього 
здійснення. Для цього необхідно реалізовувати діяльність з планування, яка є основною 
управлінською функцією.

Методологія планування базується на сукупності базових понять, які виражають сукуп-
ну дію законів розвитку підприємства й управління ним та відображають вимоги до змісту 
результатів й організації планування. Аналіз літературних джерел [2, 3, 8, 9] дозволив виокре-
мити наступні принципи планування:

– системності, який вказує на взаємопов’язаність планів, що охоплюють окремі бізнес-
процеси, рівні управління та структурні підрозділи підприємства;

– оптимальності, який потребує враховувати відносну обмеженість та взаємозамінність 
ресурсів;

– економічності, що вимагає раціонального співвідношення витрат та результатів планування;
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– ситуаційності, що наголошує на необхідність коригування планів у разі зміни зовнішніх 
умов і внутрішнього стану підприємства;

– безперервності, згідно з яким управляючий вплив плану повинен бути безперервним;
– зворотного зв’язку, відповідно до якого результати реалізації плану необхідно використо-

вувати для його коригування, а також при розробці плану на наступний період;
– участі, що передбачає участь безпосередніх виконавців у розробці планів.
На нашу думку, наведену систему принципів планування доцільно доповнити ще одним – 

принципом завершеності. Принцип завершеності сформулюємо таким чином: процес плану-
вання може вважатися закінченим лише після встановлення змістовних планових завдань на 
визначений термін конкретним виконавцям.

Функціональний підхід до управління підприємством [1, 6, 8] дозволяє стверджува-
ти, що планування є підґрунтям для ефективного виконання таких функцій управління, як  
організація, мотивація та контроль. Насправді, саме на базі планів визначаються завдання 
та здійснюється взаємодія конкретних виконавців. Це полегшує вимір та оцінку результатів 
їхньої  роботи та, в кінцевому рахунку, створює умови для об’єктивної винагороди працівників. 
Таким чином, процес планування не повинен закінчуватися розробкою планів для окремих 
бізнес-процесів та структурних підрозділів (рівнів управління) підприємства. Обов’язковою 
складовою частиною системи планів підприємства повинні бути планові завдання окремим 
виконавцям.

Виокремлення процесів стратегічного, поточного й оперативного управління підприємством 
призводить до того, що логіка, зміст та методи стратегічного, поточного й оперативного пла-
нування суттєво відрізняються.

Справа в тому, що, як доведено в [10], на стадії планування вирішуються три задачі:
1) забезпечення довгострокових інтересів учасників діяльності підприємства, перед усім, 

його власників та трудового колективу;
2) узгодження запропонованих результатів діяльності підприємства з можливими витрата-

ми ресурсів;
3) раціональне використання ресурсів, які знаходяться у розпорядженні підприємства.
Розв’язання першої з них потребує розвитку підприємства – освоєння нових ринків, випуску 

нових видів продукції, впровадження нової техніки і технологій, оновлення ресурсної бази, тоб-
то потребує дій стратегічного характеру, розробка яких є предметом стратегічного планування.

При розробці стратегічного плану необхідно, перед усім, визначити цілі й умови діяльності 
підприємства на перспективу, виходячи з інтересів груп, що беруть участь у його діяльності 
(власники, трудовий колектив, споживачі продукції та ін.), а вже після цього розробити 
програму його діяльності на перспективу, що виходить з прийнятих стратегій розвитку і 
функціональних стратегій (стратегічного набору), а також проекти розвитку окремих бізнес-
процесів підприємства (рис. 1).

Рис. 1. Схема процесу стратегічного планування [11]
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Відмінними рисами стратегічного плану є його довгостроковий індикативний характер, 
використання узагальненої ймовірнісної інформації. Його розробка пов’язана з виявленням і 
вирішенням неструктурованих і недостатньо структурованих  проблем. 

Другу задачу доцільно розв’язувати в ході поточного планування, а на розв’язання третьої – 
зосередитись, здійснюючи оперативне планування.

В процесі стратегічного планування центральне місце посідає формування стратегічного 
набору підприємства, який складається із переліку стратегій, тобто це прийняті керівництвом 
напрями і способи діяльності для досягнення довгострокових цілей розвитку підприємства.

У свою чергу, стратегічний набір – це система стратегій різного типу, що їх розробляє 
підприємство на певний відрізок часу, яка відбиває специфіку функціонування та розвитку 
підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому середовищі. 
До цього часу існують різні точки зору відносно структури стратегічного набору. 

Так, у роботах [1, 10] стверджують, що в диверсифікованій компанії стратегії розробляють-
ся на чотирьох рівнях: перший рівень – корпоративна стратегія (стратегія для всієї компанії); 
другий – бізнес – стратегія (конкурентна) для кожного напряму діяльності компанії; третій – 
функціональна стратегія (для кожного функціонального підрозділу в рамках кожного на-
пряму діяльності); четвертий – операційна стратегія (більш вузька стратегія для основних 
структурних одиниць усередині функціональних підрозділів). В однопрофільних компаніях 
у стратегічному наборі відсутній рівень корпоративної стратегії, а стратегією вищого рівня є 
ділова (конкурентна) стратегія.

Також необхідно відзначити, що в стратегічний набір диверсифікованої компанії слід вклю-
чати стратегії трьох рівнів: корпоративного, ділового (конкурентного) і функціонального. 
Отже, зі стратегічного набору вилучені стратегії операційного рівня.

В [11] запропоновано інший підхід до визначення стратегій, що становлять стратегічний 
набір: на першому рівні – загальна стратегія (для всього підприємства в цілому) і загальні 
конкурентні стратегії (для окремих бізнес-напрямів); на другому – функціональні й ресурсні 
стратегії; на третьому – продуктово-товарні стратегії (для кожного з напрямів діяльності). 
Автори розглянутих пропозицій виходять з того, що ієрархія організаційної побудови 
підприємства визначає як ієрархію цілей, так і ієрархію стратегій, тобто напрямів і шляхів 
досягнення визначених цілей. На наш погляд, ця посилка є хибною, оскільки саме комплекс 
стратегій обраних підприємством, в кінцевому рахунку, визначає його структуру.

Крім того, автори згаданих робіт підкреслюють наявність зворотних зв’язків у стратегічному 
наборі, тобто необхідність урахування впливу стратегій нижчого рівня ієрархії на стратегії 
вищого рівня. При цьому не враховується взаємообумовленість стратегій, що належать одно-
му рівню ієрархії (скажімо групу стратегій маркетингу складають взаємопов’язані стратегії 
розподілу, просування, ціноутворення тощо).

Таким чином, існуючий підхід щодо формування стратегічного набору підприємства 
базується на загальному принципі планування – принципі системності, його вимоги розкри-
ваються через такі специфічні принципи, як ієрархічність та зворотний зв’язок.

Більш вдалою є пропозиція Р.С. Каплана й Д.П. Нортона [12, c. 33] формувати стратегічний 
набір підприємства на основі принципу причинно-наслідкових зв’язків. Цей принцип можна 
сформулювати таким чином: для того щоб стратегічний набір був реальним інструментом 
управління, необхідно щоб він дозволяв чітко уявляти співвідношення (гіпотетичні) між 
цілями й бажаними результатами діяльності підприємства, з одного боку, а також факторами, 
які забезпечують їх досягнення, з іншого.

Використання принципу причинно-наслідкових зв’язків у процесі стратегічного плануван-
ня, по-перше, дозволяє надати стратегічний набір підприємства у вигляді ланцюжка стратегій; 
по-друге, вимагає обґрунтування кожної з обраних стратегій відповідним комплексом заходів 
з розвитку.

Кожна ланка стратегічного набору, у свою чергу, може бути надана у вигляді сукупності 
(комплексу) стратегій. Тому доцільно в процесі формування стратегічного набору підприємства 
враховувати принцип взаємовідповідності стратегій, який можна сформулювати таким чином: 
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стратегічний набір забезпечує підтримку загальної стратегічної лінії досягнення генеральної 
мети підприємства шляхом взаємної підтримки стратегій, які належать до різних ланок (вер-
тикального узгодження стратегій), а також шляхом взаємоузгодження стратегій, що належать 
до однієї ланки (горизонтального узгодження стратегій) [2]. 

Висновки. Процес стратегічного планування є планування господарської діяльності 
підприємства на найближчий і віддалений періоди у відповідності з потребами ринку і мож-
ливостями отримання необхідних ресурсів. Стратегічне планування доцільно більш ефектив-
но здійснювати на основі таких специфічних принципів, як принцип причинно-наслідкових 
зв’язків та принцип взаємовідповідності стратегій.

У сучасних умовах господарювання в основі процесу формування стратегічного набору 
слід використовувати концептуальну бізнес-модель підприємства, яка базується на положен-
нях ресурсного підходу щодо вибору стратегії розвитку підприємства та враховує концепцію 
«ланцюжка цінності» [13]. В цих умовах головною метою розвитку підприємства є забезпе-
чення максимальної вартості, що дозволяє дослідити причинно-наслідкові зв’язки між обра-
ною підприємством стратегією розвитку та його складовими й ресурсною базою.

Вихідним елементом пропонованої бізнес-моделі є блок ресурсів підприємства, який є ба-
зою для формування його конкурентних переваг. Будучи основою побудови бізнес-моделі, 
ресурси повинні максимально відповідати цілям  створення, розвитку і підтримки спромож-
ностей підприємства.
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Abstract. The present stage of development of business activity is characterized by active search 
of the operating directions of increase of overall performance of the enterprise and increase of its 
competitiveness. The main competitive advantage of any enterprise this existence of a strategic control 
system which corresponds to features of its functioning and changes of environment. Purposeful 
strategic planning of management process allows to define not only the level of achievement of 
efficiency of activity of the enterprise, and opportunity it concerning improvement and development. 
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of methodology and the principles of planning that allowed to prove formation of a strategic set of the 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация. Современный этап развития предпринимательской деятельности характе-
ризуется активным поиском действующих направлений повышения эффективности работы 
предприятия и повышения его конкурентоспособности. Основное конкурентное преимуще-
ство любого предприятия – наличие стратегической системы управления, которая соот-
ветствует особенностям ее функционирования и изменениям внешней среды. Именно целе-
направленное стратегическое планирование процесса управления позволяет определить не 
только уровень достижения эффективности деятельности предприятия, а и возможности 
относительно его усовершенствования и развития. В статье рассмотрен процесс стратеги-
ческого планирования как ведущая стадия управления предприятием с определением методо-
логии и принципов планирования, что позволило обосновать формирование стратегического 
набора предприятия, как реального инструмента управления и исследовать причинно-след-
ственные связи между выбраной предприятием стратегией развития и его составляющими, 
а также ресурсной базой.
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