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Постановка проблеми. Зважаючи на сучасний 
стан економіки та наслідки світової фінансової кри-
зи, постає питання необхідності кардинальних змін 
у системі управління, в тому числі у плануванні ді-
яльності підприємства. Будь-яке підприємство існує 
завдяки управлінню, тому що саме воно забезпечує 
не тільки його цілісне функціонування і збереження, 
але й розвиток.

Проблеми стратегічного планування розвитком 
підприємств займають все більше місця в теоретич-
них дослідженнях і практичній діяльності менедже-
рів, що спричинено тим, що стан багатьох підпри-
ємств характеризується підвищенням складності і 
невизначеності. Це підтверджує необхідність втілен-
ня у практику ідей і технологій стратегічного плану-
вання та актуалізує застосування засад стратегічного 
планування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем використання стратегічного плану-
вання на підприємствах присвячують наукові праці 
такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як М.М. Алек-
сєєва, І. Ансофф, М. Альберт, В.О. Василенко, 
Л.Є. Довгань, П. Друкер, М. Мескон, Г. Мінцберг, 
В.Д. Нємцов, С.В. Оборська, О.О. Орлов, С.Ф. Покро-
пивний, В.С. Пономаренко, М. Портер, А.Г. Порш-
нєв, Ф. Хедоурі, З.Є. Шершньова, О.М. Ястремська 
та інші. При цьому, на думку автора, не всі аспекти 
стратегічного планування розглянуто досить повно, 
тому потребують уточнення і подальшого розвитку.

Метою статті є розкриття сутності стратегічно-
го планування у системі стратегічного управління, 
узагальнення визначень поняття «стратегічне плану-

вання», сформульованих різними авторами та на їх 
основі запропоновано більш повне визначення стра-
тегічного планування.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умо-
вах нестабільного зовнішнього середовища необхідно 
використовувати більш потужний інструмент, який 
би мав змогу не тільки перевести підприємство на 
новий ефективніший рівень управління, але й вра-
ховував основні цілі, які стоять перед ним. Одним із 
таких інструментів є стратегічне планування, за до-
помогою якого організація швидше реагує на зміни 
зовнішнього середовища.

Стратегічне планування – відносно молодий вид 
діяльності підприємства. Його предтечею було довго-
строкове планування, яке бізнес став застосовувати 
у 50-х роках. Вже довгострокове планування вияви-
лося великим кроком вперед, воно дало можливість 
підприємству розширити горизонт свого погляду 
на майбутнє, пов’язати поточну діяльність з більш 
масштабними завданнями. Наприкінці 60-х років на 
зміну довгострокового планування приходить стра-
тегічне планування. У стратегічному плануванні, в 
порівнянні з довгостроковим, простір діяльності під-
приємства стає більш об’ємним, воно включає в себе 
аналіз внутрішніх можливостей фірми, зовнішніх 
конкурентних сил і споживачів, інших факторів що 
побічно впливають на стратегію підприємства (полі-
тичних, міжнародних, культурних, соціальних, еко-
номічних, технологічних тощо), та пошук шляхів 
найкращого використання внутрішніх можливостей 
з урахуванням зовнішніх обмежень. Крім того, дов-
гострокові цілі підприємства у стратегічному плану-
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ванні припиняють бути простим відображенням умов 
поточної діяльності, а виявляються результатом ана-
лізу змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі 
підприємства. У процесі розвитку стратегічного пла-
нування створена велика кількість методів і моделей 
стратегічного аналізу, формальних способів вирішен-
ня завдань [1].

Перехід від стратегічного планування до страте-
гічного управління датується 1973 р., коли у США 
(м. Нешвілл) пройшла перша міжнародна конферен-
ція зі стратегічного менеджменту. Стратегічне пла-
нування дуже формальне і сильно залежить від пози-
ції підприємства на ринку, динаміки його розвитку і 
потенціалу, використовуваних технологій і виробле-
них продуктів, поведінки конкурентів, стану еконо-
міки тощо. Тому перераховані реалії найчастіше не 
дозволяють підприємству вирватися за рамки вже 
заданих обмежень (параметрів, зобов’язань, залеж-
ностей від зовнішнього середовища, тенденцій). А на 
практиці більшість бізнес-ситуацій, з якими стика-
ється підприємство, вимагають реалізації не заздале-
гідь спланованих, а нестандартних дій. Тому успіш-
ні стратегії – це завжди вдале стратегічне бачення 
менеджерів, тобто результат їхнього стратегічного 
мислення, але ніяк не стратегічне планування. Цю 
відмінність між стратегічним планування та страте-
гічним управлінням описано у роботі С.А. Попова: 
«Коли компанії зрозуміли різницю між плануванням 
і стратегічним мисленням, вони змогли повернути-
ся до того, чим насправді має бути процес створен-
ня стратегії: спочатку – вловити будь-яку «страте-
гічність», що менеджер одержує з усіх його джерел 
(включаючи знання й інтуїцію зі свого індивідуаль-
ного досвіду і практики інших фахівців організації, 
точні дані різних маркетингових досліджень тощо); 
а потім синтезувати «піймані» стратегічні моменти в 
цілісне бачення головного напряму, за яким повинен 
розвиватися бізнес».

Отже, стратегічне планування не може і не пови-
нне підмінювати собою стратегічне мислення, стра-
тегічне бачення й у цілому систему стратегічного 

управління. Стратегічне планування є складовою 
частиною процесу розробки стратегії і, відповідно, 
невід’ємним елементом системи стратегічного управ-
ління [15, c. 35-36].

Для того щоб розглянути сутність стратегічно-
го планування у системі стратегічного управління, 
необхідно визначити сутність понять «стратегічне 
управління» та «стратегічне планування».

Визначення поняття «стратегічне управління» 
різними авторами наведено у таблиці 1.

На основі аналізу таблиці 1 можна зробити ви-
сновок, що стратегічне управління визначається як 
постановка цілей і завдань [3], набір рішень і дій [7], 
процес [6; 12; 13; 21; 22].

Аналіз наведених визначень дозволяє зробити ви-
сновок, що, незважаючи на деякі відмінності в них, 
більшість авторів розглядає стратегічне управління 
як процес розробки і реалізації стратегії підприєм-
ства. Узагальнюючи викладене вище, можна конста-
тувати, що стратегічне управління являє процес, що 
визначає послідовність дій підприємства з розробки 
та реалізації стратегії. Воно включає постановку ці-
лей, вироблення стратегій, визначення необхідних 
ресурсів і підтримку взаємин із зовнішнім середови-
щем, які дозволяють підприємству домагатися вирі-
шення поставлених завдань.

Практика бізнесу показує, що успішну страте-
гію не можна скопіювати і єдиної стратегії для всіх 
підприємств не існує. Тому ефективне стратегічне 
управління невідмінно вимагає від менеджерів стра-
тегічного мислення й уміння розробляти й реалізову-
вати стратегію [11, c. 36].

Особливість стратегічного управління полягає в 
тому, що у ньому дуже мало рутинних процедур і 
дуже багато творчості, тобто дуже велика роль мис-
тецтва. Тому теорія стратегічного управління фор-
мується на основі узагальнення практики успішного 
вирішення стратегічних задач управління підприєм-
ствами і виділення окремих управлінських схем та 
положень, які вказують, за допомогою чого можна 
домогтися успішного результату [10, c. 113].

Таблиця 1
Визначення поняття «стратегічне управління» різними авторами

Автор, джерело Визначення

І. Ансофф 
[3]

Стратегічне управління – це постановка цілей і завдань організації та з підтриманням низки взаємо-
відносин між організацією та оточенням, які дозволяють їй добиватися своїх цілей, відповідають її 
внутрішнім можливостям і дозволяють залишатися сприйнятливою до зовнішніх вимог.

О. Віханський 
[5]

Стратегічне управління – це таке управління організацією, яке спирається на людський потенціал як 
основу організації, орієнтує виробничу діяльність на потреби споживачів, гнучко реагує і здійснює 
своєчасні зміни в організації, які відповідають виклику з боку оточення і дозволяють добиватися кон-
курентних переваг, що в сукупності надає можливість організації виживати в довгостроковій перспек-
тиві, досягаючи при цьому своїх цілей.

М. Володькіна 
[6]

Стратегічне управління – це багатоплановий поведінковий процес, спрямований на розробку і реаліза-
цію стратегії фірми з урахуванням змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі.

Ричард Л. 
Дафт [7]

Стратегічне управління – це набір рішень і дій з формулювання та впровадження стратегії, призваної 
забезпечити компанії найкраще конкурентне становище у зовнішньому середовищі та досягнення по-
ставлених цілей.

М. Маркова, 
С. Кузнєцова 
[12]

Стратегічне управління – це процес прийняття і здійснення стратегічних рішень, центральною лан-
кою якого є стратегічний вибір, заснований на співставленні власного ресурсного потенціалу підпри-
ємства з можливостями та погрозами зовнішнього оточення, в якому воно діє.

М. Мартиненко 
[13]

Стратегічне управління – це сукупність специфічних процесів прийняття управлінських рішень щодо 
формування мети та визначення цілей організації, вибору стратегій діяльності та виконання ресурсів 
у ринковому середовищі, що забезпечують реалізацію цих стратегій.

А. Поршнєв, 
З. Румянцева, 
Н. Саломатін 
[21]

Стратегічне управління – це процес, який визначає послідовність дій організації з розробки і реалі-
зації стратегії. Він включає постановку цілей, вироблення стратегій, визначення необхідних ресурсів 
і підтримання взаємовідносин із зовнішнім середовищем, які дозволяють організації добиватися ви-
рішення поставлених завдань.

З. Шершньова, 
С. Оборська 
[22]

Стратегічне управління – це багатоплановий формально-поведінковий управлінський процес, який 
допомагає формулювати та виконувати ефективні стратегії, що сприяють балансуванню відносин між 
організацією, включаючи її окремі частини, та зовнішнім середовищем, а також досягненню встанов-
лених цілей.



137ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Як зазначалося раніше, стратегічне планування 

є cутнісною основою стратегічного управління. У та-
блиці 2 наведено визначення стратегічного плануван-
ня згідно з поглядами різних авторів, які займалися 
вивченням даного питання.

На основі аналізу таблиці 2. можна зробити ви-
сновок, що стратегічне планування визначається як 
комплексне планування [1; 17], особливий вид пла-
нової роботи [4], форма вироблення і представлення 
економічної стратегії [9], сукупність (набір) дій і рі-
шень [11; 14], процес [2; 8; 19; 21; 22], система стра-
тегій [20], вид діяльності [18]. Аналіз наведених ви-
значень дозволяє зробити висновок, що, незважаючи 
на деякі відмінності в них, більшість авторів розгля-
дає стратегічне планування як процес розробки (фор-
мування) стратегії підприємства.

Характеризуючи ці визначення, можна сказати, 
що не одне з цих визначень повністю не розкриває 
сутність стратегічного планування. Деякі автори да-
ють дуже вузький та неповний зміст поняття стра-
тегічного планування, вказуючи напрям діяльності 
підприємства, але не уточнюючи, у який спосіб тре-
ба ним прямувати. Інші не враховують необхідність 
корегування дій та рішень, якщо зовнішні або вну-
трішні умови зміняться. Стратегічне планування не 
зводиться тільки до розробки економічної стратегії, 
воно потребує розробки комплексу стратегій, який 
складається з корпоративної, конкурентної, функці-
ональної та операційної стратегій. У деяких визна-
ченнях нічого не говориться про формулювання ці-
лей підприємства при здійсненні та зміні планів.

Стратегічне планування полягає у розробці стра-
тегії. У свою чергу стратегія – це напрям розвитку 

організації, який відображений у всебічному комп-
лексному плані, що призначений для здійснення її 
місії та досягнення її цілей [13, c. 175].

Велика робота стосовно даного поняття проведена 
В.Д. Нємцовим та Л.Є. Довганем [16], які стверджу-
ють, що більшість західних та східних фірм викорис-
товує стратегічне планування для того, щоб зміцнити 
себе, вийти з безнадійних ситуацій, які сформували-
ся зовні та всередині організації.

Проаналізувавши погляди багатьох авторів, які 
займалися питаннями стратегічного планування  
[1; 8; 13; 14; 16; 22; 23], необхідно відзначити, що 
воно характеризується такими особливостями:

1) передбачає різноманіття видів планової діяль-
ності підприємства: система стратегічного плану-
вання узагальнює довгострокове, середньострокове, 
короткострокове, поточне планування, а також мар-
кетинговий і функціональний плани фірми;

2) є багатоетапним, послідовним і паралельним 
процесом, що охоплює безліч рішень, і перш за все 
такі як розподіл ресурсів, адаптація до зовнішньо-
го середовища, організаційне довгострокове передба-
чення;

3) служить основою для будь-якого іншого виду 
планування;

4) передбачає перспективний напрямок розвитку 
підприємства;

5) визначає основні види діяльності;
6) передбачає єдину систему маркетингової, про-

ектної, виробничої та фінансової діяльності;
7) для кожного підрозділу підприємства встанов-

лює цілі, узгоджені із загальною стратегією розвитку 
підприємства;

Таблиця 2
Визначення поняття «стратегічне планування» різними авторами

Автор, джерело Визначення
Р.Л. Акофф 
[1]

Стратегічне планування – це довгострокове комплексне планування, орієнтоване на кінцеві ре-
зультати.

М.М. Алексєєва [2] Стратегічне планування – це процес визначення загальних напрямів діяльності підприємства.

І.М. Бойчик 
[4]

Стратегічне планування – це особливий вид планової роботи, яка полягає в розробці стратегічних 
рішень у формі прогнозів, проектів, програм і планів.

О.І. Ковтун 
[9]

Стратегічне планування – це форма вироблення і представлення економічної стратегії підпри-
ємства, тобто форма визначення економічних можливостей і проблем підприємства у досягненні 
певних довгострокових цілей на основі певної (обраної) стратегії поведінки і розвитку.

М.Д. Лесечко, 
Р.М. Рудницька 
[11]

Стратегічне планування – це сукупність дій і рішень, зроблених керівниками, які призводять до 
розробки спеціальних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх 
цілей.

М. Мескон 
[14]

Стратегічне планування – це набір дій і рішень, зроблених керівництвом, які ведуть до розробки 
специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей.

А.Г. Поршнєв 
[21]

Стратегічне планування – це процес формулювання місії і цілей організації, вибору специфічних 
стратегій для визначення та отримання необхідних ресурсів та їх розподілу з метою забезпечення 
ефективної роботи організації в майбутньому.

С.Ф. Покропивний 
[8]

Стратегічне планування – це процес здійснення сукупності систематизованих та взаємоузгодже-
них робіт з визначенням довгострокових (на певний період) цілей та напрямів діяльності підпри-
ємства.

К. Ридинг 
[17]

Стратегічне планування – це планування, яке полягає у визначенні вектора розвитку компанії, 
який підтримує як її керівництво, так і співробітники.

М.Г. Саєнко 
[19]

Стратегічне планування – це процес формування стратегії, визначення місії, мети і довгостроко-
вих цілей підприємства та ефективних шляхів і засобів їх досягнення на основі раціонального 
використання стратегічного потенціалу (ресурсів) підприємства і максимального врахування дина-
міки розвитку в умовах турбулентного зовнішнього середовища.

І.В. Смолін 
[20]

Стратегічне планування – це система стратегій підприємства, яка поєднує: корпоративну (загаль-
ну), конкурентні, функціональні, операційні та територіальні стратегії.

Е.А. Уткін 
[18]

Стратегічне планування – це особливий вид наукової та практичної діяльності, що полягає у 
розробці стратегічних рішень (у формі прогнозів, проектів, програм, планів), які передбачають 
висунення таких цілей і стратегії поведінки відповідних об’єктів управління, реалізація яких за-
безпечує їхнє ефективне функціонування у довгостроковій перспективі, швидку адаптацію до змін 
зовнішніх умов.

З.Є. Шершньова, 
С.В. Оборська 
[22]

Стратегічне планування – це адаптивний процес, за допомогою якого здійснюються регулярна 
розробка та корекція системи досить формалізованих планів, перегляд змісту заходів щодо їхньо-
го виконання на основі безперервного контролю та оцінки змін, що відбуваються зовні та всереди-
ні підприємства.
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8) встановлює показники діяльності для наступ-
ного контролю;

9) визначає завдання і політику підприємства;
10) передбачає альтернативні дії фірми на довго-

строковий період;
11) містить системний підхід до оцінки сильних і 

слабких сторін діяльності підприємства;
12) є функцією напряму, а не часу, так як зосе-

реджено на цілях підприємства, а не даному періоді 
часу;

13) містить сукупність глобальних ідей розвитку 
підприємства.

Зазвичай стратегічне планування розраховується 
на тривалий період, хоча на багатьох підприємствах 
стратегія ґрунтується на середньостроковому плану-
ванні (що більш прийнятно для українських підпри-
ємств, що діють в умовах високої невизначеності). 
Разом з тим стратегічне та довгострокове планування –  
це не одне і те ж. Стратегія не просто зосереджена на 
даному періоді часу, вона включає в себе усю сукуп-
ність глобальних ідей розвитку фірми. Тому вона є 
функцією напряму, а не часу [23, c. 30-31].

Для розвитку фірми потрібні як довгострокові, так 
і середньострокові плани. Планування показників на 
п’ять і більше років вперед дає уявлення про те, які 
заходи треба прийняти зараз, щоб досягти запланова-
них на довгострокову перспективу показників.

Основна відмінність між довгостроковим і страте-
гічним плануванням полягає у трактуванні майбут-
нього. У системі довгострокового планування робить-
ся припущення, що майбутнє може бути передбачене 
шляхом екстраполяції історично сформованих тен-
денцій зростання. Керівники організації зазвичай 
виходять з того, що в перспективі підсумки діяль-
ності поліпшуються порівняно з минулим, і цю по-
силку закладають в обґрунтування плану. Типовий 
результат такої практики – постановка оптимістич-
них цілей розвитку, з якими не сходяться реальні 
результати. Вони можуть бути вище, але частіше іс-
тотно нижче планованих.

У системі стратегічного планування не робиться 
припущення, що майбутнє неодмінно має бути кра-
ще минулого і його можна вивчати методами екстра-
поляції. Тому в стратегічному плануванні важливе 
місце відводиться аналізу перспектив організації, за-
вданням якого є з’ясування тих тенденцій, небезпек, 
можливостей, а також окремих надзвичайних ситу-
ацій, які здатні змінити сформовані тенденції. Цей 
аналіз доповнюється аналізом позицій у конкурент-
ній боротьбі [23, c. 32].

Для того щоб удосконалити систему управління, 
потрібно розробити нові підходи до процесу плану-
вання, яке являється однією із основних функцій 
стратегічного управління. Вдале стратегічне плану-
вання в змозі забезпечити основу для всіх управ-
лінських рішень, функції організації, мотивації і 
контролю, які орієнтовані на розробку стратегічних 
планів.

З урахуванням узагальнення приведених визна-
чень (табл. 2) та розгляду сутності стратегічного 
планування пропонується таке формулювання цього 
поняття: «Стратегічне планування – це адаптивний 
процес розробки специфічних стратегій для досяг-
нення головної мети підприємства на основі складан-
ня системи планів в умовах постійних змін зовніш-
нього та внутрішнього середовища».

Висновки. Стратегічне планування – це найбільш 
важливий елемент стратегічного управління, який є 
необхідним інструментом досягнення підприємством 
своїх цілей. Будучи ланками одного ланцюга, стра-

тегічне планування і стратегічне управління мають 
розходження в цілях і методах реалізації. Плану-
вання включає тільки початкові етапи стратегічного 
управління, такі як визначення місії, бачення, об-
ґрунтування проблем, з якими може зіткнутися під-
приємство в майбутньому періоді, розробка стратегії. 
Але планування не включає реалізацію стратегії і 
оцінку результатів від цієї реалізації.

У даний час стратегічне планування зайняло своє 
місце серед функцій менеджменту. Багато в чому 
воно набуло нового змісту, збагатилося за рахунок 
синтезу з гуманізованим підходом. Сьогодні поряд 
з формальними, кількісними методами стратегічне 
планування використовує творчий, інтуїтивний під-
хід. Не будучи універсальним способом досягнення 
успіху в бізнесі, воно в той же час створює основу 
для успішної діяльності фірми.
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