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За визначенням Ф. Котлера, стратегічне планування – це управлінський 

процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями фірми, її 

потенційними можливостями і шансами в сфері маркетингу.[2] 

Стратегічне планування як явище та процес передбачення майбутнього та 

підготовки до майбутнього трактується досить широко: як інтегральний процес 

підготовки та прийняття рішень певного типу, як формулювання цілей та 

визначення шляхів їхнього досягнення, як забезпечення підготовленості 

підприємства для конкурентної боротьби на ринках тощо. Тому стратегічне 

планування — це адаптивний процес, за допомогою якого здійснюються 

регулярна розробка та корекція системи досить формалізованих планів, 

перегляд змісту заходів щодо їхнього виконання на основі безперервного 

контролю та оцінки змін, що відбуваються зовні та всередині підприємства. 

Стратегічне планування охоплює систему довго-, середньо- та 

короткострокових планів, проектів і програм, однак головний змістовний 

акцент при цьому належить довгостроковим цілям та стратегії їхнього 

досягнення. 

Стратегічне планування полягає в розробленні стратегічних рішень (у 

формі прогнозів, проектів програм і планів), що передбачають висування таких 

цілей і стратегій поведінки відповідних об'єктів управління, реалізація яких 

забезпечує ефективне функціонування підприємств у довгостроковій 

перспективі, швидку адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища. 

Основною метою стратегічного планування є обґрунтування можливостей та 

шляхів ефективного функціонування і розвитку підприємства на ринку. 

Зміст стратегічного планування полягає в створенні умов для: 

– стримування прагнення керівників до максимізації поточного прибутку 

на шкоду досягненню довгострокових цілей; 

– орієнтування керівництва на ідентифікацію можливих майбутніх змін 

зовнішнього середовища, а не реагування на зміни, які вже відбулись; 

–  установлення обґрунтованих пріоритетів щодо розподілу наявних 

ресурсів, а також їхньої мобілізації задля вирішення поставлених 

конкретних завдань. 

Концепція стратегічного планування ґрунтується на обліку наступних 

чинників: 

1. Стратегія, як логічне інтегрована послідовна система прийняття 

рішення повинна бути проактивного характеру (попереджувати вплив 

навколишнього середовища). 
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2. Стратегія визначає призначення фірми, її довгострокові цілі, плани дій  

і розподіл ресурсів. 

4. Вибір стратегії означає визначення конкурентної ніші організації та 

сфери її діяльності. 

5. У стратегії враховуються сильні і слабкі сторони організації, а також 

можливості та загрози, що виникають у зовнішньому середовищі. 

6. Стратегія логічне обґрунтовує розподіл завдань на найвищому та 

середньому рівні управління, що забезпечує координацію функцій і 

організаційної структури. 

7. Стратегію можна вважати обґрунтуванням існування організації: у ній 

повинні бути описані економічні та інші вигоди власників (акціонерів). 

На сучасному етапі найбільш поширеними моделями стратегічного 

планування є: 

1. Модель стратегічного планування на основі «стратегічної прогалини». 

«Стратегічна прогалина» — це «поле стратегічних рішень», які мають прийняти 

керівники підприємства для того, щоб перетворити наявні тенденції у 

належному напрямку з метою досягнення потрібних параметрів розвитку 

підприємства (верхня межа «стратегічної прогалини»). Такий підхід робить 

акцент на приведення у відповідність «того, що можливо» з «тим, чого треба 

досягти». «Поле стратегічних рішень» може охоплювати широку гаму 

пропозицій щодо освоєння нових ринків, продуктів, додаткових послуг, а також 

сприяння розвитку сильних та пом’якшення (усунення) слабких сторін 

діяльності підприємства. Для цього використовується весь арсенал моделей і 

методів обґрунтування стратегічних рішень, які допомагають заповнити 

«стратегічну прогалину», насамперед на основі розробки нових продуктово- 

товарних стратегій. Заповнення «стратегічної прогалини» дає змогу відповісти 

на питання «Чи має підприємство можливості для виживання?». 

2. Модель стратегічного планування, що базується на врахуванні 

ринкових переваг. Ця модель тісно пов’язана з використанням результатів 

SWOT-аналізу. Основна увага приділяється врахуванню інтересів акціонерів 

(зовнішніх і внутрішніх), які беруть участь у прийнятті рішень стосовно 

заходів, які забезпечують довгостроковий розвиток підприємства. 

Використання цього підходу обмежене через складність у визначенні та 

балансуванні інтересів великої кількості акціонерів. Ринкові переваги 

трактуються різними групами акціонерів по-різному, що зумовлює труднощі в 

складанні стратегічних і тактичних планів, контроль за їхнім виконанням та 

інтерпретацію отриманих результатів. 

3. Модель стратегічного планування, орієнтована на створення та 

підтримку конкурентоспроможності підприємства. Визначення 

конкурентоспроможності — складний багатоплановий процес, який 

стосуєтьсярізних сторін діяльності підприємства та потребує розв’язання 

специфічних для кожної фірми завдань, які можна досягти різними способами. 

Цільова спрямованість на довгострокову конкурентоспроможність означає 

більш широкий спектр стратегічних заходів порівняно з моделлю, орієнтованою 
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на «стратегічну прогалину», де іноді достатньо проводити дослідження та 

розробляти стратегії, не виходячи за межі системи «продукт — ринок». В 

межах цієї моделі невідкладною проблемою є визначення ключових факторів 

успіху та розробка відповідних заходів щодо їхньої реалізації. При цьому, 

зокрема, йдеться також про підвищення інноваційного рівня підприємства 

загалом. Модель, орієнтована на конкурентоспроможність, відіграє велику роль 

у розвитку міжнародних зв’язків, коли конкуренція виходить за межі однієї 

країни. 

4. Модель стратегічного планування, орієнтована на створення 

позитивного іміджу. Створення позитивного іміджу підприємства у ринковій 

економіці — це варіант інвестування в забезпечення довгострокового 

функціонування, оскільки підприємства з надійною репутацією мають  

лояльних споживачів, довгострокових партнерів, широкий доступ до інвестицій 

та кредитів тощо. Ця модель містить поширену концепцію соціальної 

відповідальності бізнесу перед суспільством, соціально-орієнтовану філософію 

існування компанії. 

Незважаючи на те, яка з наведених моделей буде використана 

підприємством, завдання стратегічного планування визначаються кожною 

організацією самостійно залежно від діяльності, якою вона займається. Взагалі 

завдання стратегічного планування будь-якої організації зводяться до 

наступного: 

1) планування росту прибутку; 

2) планування витрат організації, і, як наслідок, їхнє зменшення; 

3) збільшення частки ринку; 

4) поліпшення соціальної політики підприємства. 

Таким чином, основним завданням планування є одержання 

максимального прибутку як результату діяльності та здійснення його 

найважливіших функцій: планування маркетингу, продуктивності, інновацій та 

інші. 

Найбільшої ефективності планування досягає в умовах стабільного, 

чіткого, формалізованого і прогнозованого середовища. У цьому випадку воно 

дозволяє заздалегідь передбачати всі основні події і вчасно прийняти всі 

необхідні заходи, включаючи ефективне розміщення та використання ресурсів. 
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