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Розглянуто та проаналізовано інструментарій стратегічного планування. Розкрито 
сутність інструментів стратегічного планування. Визначено переваги та недоліки 
кожного із розглянутих інструментів. Проаналізовано як практичну, так і теоретичну 
роботу з представленими типовими моделями стратегічного менеджменту. Зроблено 
висновок про можливість застосування типових стратегічних моделей для стратегічного 
планування діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств у сучасних умовах 
функціонування. 

It is considered and analysed the tool of the strategic planning. Essence of instruments of 
the strategic planning is exposed. Advantages and lacks of each of the considered instruments 
are certain. The analysis of both practical and theoretical work is conducted with the 
represented typical models of strategic management. A conclusion is done about possibility of 
application of typical strategic models for the strategic planning of activity of domestic 
machine-building enterprises in  operating conditions. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Проблеми і перспективи розвитку машинобудування в Україні безпосередньо 
пов`язані зі стратегією економічного розвитку країни. Підвищення ефективності машинобудування 
має здійснюватися шляхом структурної перебудови галузі зі збільшенням наукомістких 
виробництв; створення сучасного технологічного оснащення для всіх галузей машинобудівного 
комплексу з метою зниження енерго-, ресурсо- та трудомісткості виробництва і підвищення 
конкурентоспроможності його продукції; орієнтації продукції на потреби внутрішнього ринку та 
можливості входження в світовий ринок; екологізації виробництва, що передбачає випуск 
ресурсоощадних та природоохоронних видів техніки тощо. 

На сучасному етапі переважна більшість машинобудівних підприємств перебуває у кризовому 
стані; вони характеризуються застарілими технологіями, низькою фінансовою дисципліною, 
неплатоспроможністю, неконкурентоспроможністю продукції, стагнаційними процесами. Як 
свідчать численні дослідження, кризовий стан вітчизняних машинобудівних підприємств, окрім 
об`єктивних причин, є наслідком і невмілого управління та відсутності чіткої стратегії розвитку і 
виходу з кризи. 

Сьогодні основні засади і підходи стратегічного планування до українських підприємств 
запозичені переважно з розробок зарубіжних вчених і практики американських, японських і 
європейських корпорацій з огляду на те, що досвід України у цій сфері невеликий. Безперечними 
лідерами у цій галузі є США і Японія. 

Стратегічна проблематика підприємств в Україні повинна бути пов`язана не стільки з 
прискоренням віддачі інвестицій, з підвищенням вартості акцій чи завоюванням нових ринків, 
скільки з загальною економічною кризою, критичним станом виробництва тощо. Тому йдеться 
насамперед про антикризове управління в умовах відсутності раціональної структури і 
нестабільності економіки. Лише успішне оволодіння методами і підходами сучасного стратегічного 
менеджменту з урахуванням ризику появи кризових ситуацій та його успішне впровадження дасть 
змогу підприємствам функціонувати стабільно та забезпечить перспективи щодо їхнього зростання. 
А творчий підхід до вивчення іноземного досвіду і перенесення його на грунт українських 
підприємств, з урахуванням специфіки господарювання в українській перехідній економіці, 
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посприяє вітчизняному бізнесу в становленні конкурентоспроможного виробництва і зростанню 
його ефективності [2, с. 202–205]. 

Доцільність формування стратегії та впровадження стратегічного управління у практику 
вітчизняних підприємств обумовлюється тим, що стратегія, відображаючи систему цінностей, 
погляди вищого керівництва підприємства, його бачення майбутнього, допомагатиме зорієнтувати 
персонал у потрібному напрямку; дасть змогу забезпечити аналіз середовища підприємства, 
трактуючи вихідну ситуацію, визначатиме обмеження, які ним накладаються і можливу його 
еволюцію; сформована стратегія буде інструментом координації, який забезпечуватиме узгодження 
цілей, а у випадку виникнення протиріч сприятиме досягненню компромісів, допомагатиме 
діагностувати діяльність підприємства, визначаючи причини відхилень між результатами та цілями 
(причини стратегічних розривів); наявність сформованої стратегії підвищуватиме адаптивну 
готовість підприємства до непередбачених змін, демонструючи зв`язок між функціональними 
підрозділами підприємства, сприятиме обгрунтованому управлінню [2; 9]. 

На важливості стратегічного планування наголошують дедалі більше теоретиків та практиків 
менеджменту, що доводить актуальність дослідження цього питання. Лише адекватний для 
стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств інструментарій забезпечить 
правильний та обгрунтований вибір стратегій за чітко визначеними критеріями. А зважений та 
творчий підхід стосовно вивчення, освоєння іноземного досвіду у сфері стратегічного планування і 
перенесення його на площину функціонування вітчизняних підприємств забезпечить становлення й 
ефективність виробництв.  

Варто зазначити, що стосовно стратегічного планування у вітчизняній практиці функціо-
нування підприємств існують деякі обмеження. Здебільшого вони обумовлені нестачею  
кваліфікованих спеціалістів у сфері стратегічного планування діяльності, нестабільністю 
(мінливістю) ринкової кон`юнктури, труднощами в отриманні достовірної та правдивої інформації 
про ринок, великими витратами, пов`язаними із процесом планування, реалізацією стратегії та 
впровадженням стратегічних змін, небажанням вищого керівництва здійснювати стратегічне 
управління підприємством тощо. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. 
Проблеми стратегічного планування розглядають у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні 
науковці. Слід відзначити наукові роботи В.А. Василенка, В.М. Геєця, В.Г. Герасимчук,  
П.Л. Гордієнко, Б.М. Данилишина, Л.Г. Дідковської, Л.Є. Довгань, І.В. Жалінської, 
Г.І. Кіндрацької, О.І. Ковтуна, М.І. Круглової, О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельник, А.П. Міщенка,  
А.П. Наливайка, В.Д. Нємцова, С.В. Оборської, О.О. Орлова,  Г.В. Осовської, Т.І. Ткаченка,  
Р.Б. Тяна, О.Л. Фіщук, Л.А. Швайки, З.Є. Шершньової, Н.В. Яшкіної та ін.  

Особливу увагу в публікаціях за цією тематикою приділено таким питанням: сутність та 
принципи стратегічної діяльності, поняття стратегії, види стратегій та методи їх формування [1; 2; 
5; 6]; стратегічний аналіз та його методологія [3]; сучасний інструментарій стратегічного 
планування, інформаційна база стратегічного планування [4; 9]; портфельний аналіз у розробленні 
стратегій організацій, діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища організації [3; 5; 6]; 
основні підходи до вибору стратегії [3; 4; 8; 9]; сучасний стан та перспективи розвитку 
стратегічного управління в Україні [2; 9] та ін. 

Огляд публікацій [1–9] вказує на недостатність розкриття проблеми вибору адекватного 
інструментарію стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств. Автори 
розглядають стратегічне планування в загальних рисах, висвітлюючи лише окремі аспекти такого 
планування. При цьому мало уваги приділяється можливим різновидам інструментарію 
стратегічного планування, зокрема інструментарію, який був би придатний для стратегічного 
планування діяльності машинобудівних підприємств. 
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Стосовно стратегічного інструментарію, автори у своїх публікаціях здебільшого розглядають 
розробки зарубіжних вчених, запозичені з практики функціонування американських, європейських 
та японських корпорацій [1–9]. В Україні стратегічна проблематика підприємств має дещо інший 
характер, ніж за кордоном. Насамперед йдеться про антикризове планування та управління. 
Стратегія розвитку вітчизняних підприємств має бути скерована не лише на прискорення віддачі 
інвестицій, а й на вихід з глибокої економічної кризи. Важливими напрямами стратегічного 
планування  вітчизняних машинобудівних підприємств є система фінансування, впровадження 
інновацій та технічне переоснащення. 

 
Цілі статті. Поставлена проблема, недостатній рівень її висвітлення та розв’язання в 

літературних джерелах визначили такі цілі дослідження: розглянути та проаналізувати 
інструментарій стратегічного планування; розкрити сутність інструментів стратегічного 
планування; визначити переваги та недоліки кожного із розглянутих інструментів; зробити 
висновок про можливість застосування типових моделей стратегічного менеджменту для 
стратегічного планування діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств у сучасних умовах 
функціонування. 

 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Вітчизняна і зарубіжна теорія та практика стратегічного планування 
виробили інструментарій вибору стратегій. Під інструментарієм розуміють систему методів і 
моделей, способів і механізмів обгрунтованого вибору стратегій за чітко визначеними критеріями 
[2–9]. До інструментарію стратегічного планування належать: формальні моделі та кількісні 
методи, найпоширеніші у зарубіжній практиці планування; самостійний творчий аналіз, який 
враховує специфіку підприємства і ґрунтується на аналітичних та інтуїтивних здібностях 
спеціалістів з планування [4]. При цьому під стратегічним плануванням розуміють вид діяльності, 
який проводиться заради вибору конкретної стратегії з багатьох альтернатив і формування всієї 
системи стратегій розвитку діяльності підприємства. Під час такого планування досліджується 
вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на критерії конкретних стратегій. 

Основними методами, які використовують для стратегічного планування окремого напряму 
діяльності підприємства або вузькоспеціалізованого підприємства, є так звані формальні моделі: 
накопиченого досвіду; життєвого циклу продукту; життєвого циклу технологій; продукт-ринок 
тощо. При стратегічному плануванні діяльності диверсифікованих підприємств використовують 
матричні методи. Це метод Бостонської консалтингової групи, метод МакКінсі, модель компанії 
Шелл, в основі якої лежить матриця DMP та ін. 

Переважно в міжнародній практиці застосовуються моделі стратегічного планування, які 
мають вигляд матриць. При цьому кожен з господарських підрозділів підприємства зображається та 
позиціонується на полях дво- або тримірної аналітичної матриці [3, с. 159]. 

Дослідження конкурентних позицій підприємства на ринку з метою визначення стратегій та 
перспектив його розвитку в міжнародній практиці передбачає: аналіз секторів бізнесу підприємства 
(модельBCG), аналіз конкурентних позицій підприємства (модель GE / McKinsey), матриці 
спрямованої політики (модельShell / DPM) та ін. 

Дослідження життєвого циклу бізнесу грунтується на застосуванні моделі ADL, а також на 
методі SPACE з використанням довірчих інтервалів, на методиці життєвого циклу за допомогою 
RONA-графів та на методиці стратегічної оцінки підприємств (СОП) тощо.   

Як стверджують аналітики, аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін варто проводити як 
порівняльний аналіз, причому основну увагу приділяють конкурентоспроможності підприємства. 
Це означає, що  внутрішні фактори – це фактори конкурентоспроможності. Ринкові зовнішні 
можливо умов, а також ситуації на ринку в конкретній галузі майбутня діяльність підприємства 
може бути як багатообіцяючою, так і безперспективною [1–9]. 
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Детальний аналіз вищенаведених інструментів стратегічного планування діяльності 
підприємств представлено в таблиці. 

За результатами аналізу як практичної, так і теоретичної роботи з представленими типовими 
моделями стратегічного планування стосовно сучасних умов можна зробити висновки. 
Застосовувати ці моделі для стратегічного планування діяльності вітчизняних машинобудівних 
підприємств можна і потрібно, але тільки за умови їхньої глибокої адаптації до української 
специфіки. Позитивний стратегічний результат можна одержати тільки у випадку адекватної 
унікальної адаптації тієї чи іншої типової моделі до певної ситуації, тобто конкретна бізнес-
ситуація практично завжди вимагає саме унікальної модифікації відповідної моделі.  

Позитивного ефекту від типових моделей можна досягти в результаті досить довгої, 
напруженої і творчої роботи команди висококваліфікованих фахівців, до якої обов`язково повинні 
входити як фахівці зі стратегічного планування, так і фінансисти, маркетологи, збутовики, 
економісти тощо. За відсутності на підприємстві внутрішніх фахівців зі стратегічного планування 
та неможливості залучити зовнішніх фахівців від використання типових моделей варто 
відмовитися, а відповідні проблеми спробувати вирішити іншими, простішими інструментами. 

Правильне практичне застосування будь-якої типової моделі – це не тільки дуже складна 
справа, але майже завжди значні фінансові витрати. 

 
Висновки та перспективи подальших досліджень за проблемою. На основі аналізу 

опрацьованого за темою матеріалу розглянуто та проаналізовано інструментарій стратегічного 
планування, а саме: SWOT-аналіз; матриця Бостонської консультаційної групи «зростання–частка 
ринку» (BCG); матриця «McKinsey» «привабливість–конкурентоспроможність»; модель порт-
фельного аналізу методом „Shell” – DPM; матриця фірми Arthur D. Little (ADL/LC); діловий комп-
лексний аналіз (PIMS); матриця Ансоффа. Розкрито сутність вищевказаних інструментів 
стратегічного планування, їх переваги та недоліки. Зроблено висновок про можливість 
застосування типових стратегічних моделей для стратегічного планування діяльності вітчизняних 
машинобудівних підприємств в сучасних умовах функціонування. 

Подальші дослідження за проблемою варто проводити в напрямку розробки нового 
адекватного для діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств інструментарію 
стратегічного планування. 
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