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Постановка проблеми. Висока конкуренція, 
трансформаційні процеси в економіці, підвищення 
цін на сировину, енергоносії, паливо зумовлюють 
зміни у функціонуванні підприємств харчової про-
мисловості.

Вдало підібрана стратегія допоможе підприєм-
ствам харчової промисловості подолати труднощі 
та зберегти свої позиції на ринку. Таким чином, 
керівним ланкам підприємства необхідно значною 
мірою опанувати стратегічний облік, що дасть змогу 
легко адаптуватися до сучасних трансформацій.

Питання стратегічного планування на підпри-
ємствах харчової промисловості є надзвичайно 
актуальними, оскільки дають можливість підпри-
ємству швидко реагувати на зміни, вміти виявляти 
слабкі сторони та загрози і розпізнавати можли-
вості та переваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження питання стратегіч-
ного планування на підприємствах здійснили як 
зарубіжні, так і вітчизняні вчені, такі як С.Ф. Голов, 
Р.Л. Акофф, М.М. Алексєєва, І.М. Бойчук, О.І. Ковтун, 
М.Д. Лесечко, Р.М. Рудницька, М. Мескон, А.Г. Порш-
нєв, С.Ф. Покропивний, К. Ридинг, М.Г. Саєнко та інші.

Так, С.Ф. Голов під стратегією розуміє набір 
політик і процедур, які забезпечать довгостроко-
вий успіх [1, с. 508].

Стратегічне планування М. Мескон трактує як 
набір дій і рішень, зроблених керівництвом, які 
ведуть до розроблення специфічних стратегій, 
призначених, щоб допомогти організації досягти 
своїх цілей [2].

К. Ридинг визначає стратегічне планування як 
планування, яке полягає у визначенні вектора роз-
витку компанії, який підтримує як її керівництво, 
так і співробітники [3].
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Стратегічне планування як форму економічних 
можливостей і проблем підприємства у досягненні 
певних довгострокових цілей на основі певної 
(обраної) стратегії поведінки і розвитку розглядає 
О.І. Ковтун [4].

Здебільшого у працях вітчизняних і зарубіжних 
учених значна увага приділяється визначенню 
сутності поняття «стратегічне планування», мож-
ливим типам стратегії, їхнім перевагам та недо-
лікам, акцентують увагу на ключових факторах 
успіху. Значно менше уваги приділено розро-
бленню комплексного підходу до процесу стра-
тегічного планування на підприємствах харчової 
промисловості.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження методики стратегічного планування на під-
приємствах харчової промисловості в сучасних 
умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогоднішньому етапі розвитку кожне підприєм-
ство, незважаючи на форму власності, тип чи роз-
міри, ставить собі за мету в результаті фінансово-
господарської діяльності здобути якомога більше 
економічних вигод, тобто максимізувати свої при-
бутки. Це прагнення є головною метою існування 
кожного підприємства чи організації (фірми).

Основою зростання прибутковості підприєм-
ства є вдало підібрана стратегія та ефективна 
система контролю її втілення.

Для визначення стратегії підприємству 
потрібно чітко окреслити мету діяльності та довго-
строкові цілі, які виражаються у місії. Після того як 
визначається місія, керівники структурних підроз-
ділів компанії аналізують ситуацію як всередині 
компанії, так і зовні, порівнюють показники фінан-
сово-господарської діяльності з іншими підприєм-

У статті визначено суть стратегічного 
планування, досліджено вплив внутрішніх 
та зовнішніх чинників на стратегічне пла-
нування на підприємствах харчової промис-
ловості. Висвітлено основні підходи щодо 
визначення етапів проведення стратегіч-
ного планування. Наведено основні напрями 
стратегічного планування. А також здій-
снено SWOT-аналіз хлібопекарського під-
приємства.
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В статье определена суть стратегиче-
ского планирования, исследовано влияние 
внутренних и внешних факторов на стра-
тегическое планирование на предприятиях 
пищевой промышленности. Освещены 
основные подходы к определению этапов 
проведения стратегического планиро-

вания. Приведены основные направления 
стратегического планирования. А также 
осуществлен SWOT-анализ хлебопекар-
ного предприятия.
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The article defines the essence of strategic 
planning, investigates the influence of inter-
nal and external factors on strategic plan-
ning at food industry enterprises. The main 
approaches to determining the stages of 
strategic planning are highlighted. The main 
directions of strategic planning are observed. 
A SWOT-analysis of the bakery enterprise are 
also carried out.
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ствами, які також працюють у цій галузі, а після 
того визначають та розробляють певні стратегії 
діяльності, зіставляють результати роботи і те, що 
було заплановано в стратегії підприємства, і дохо-
дять висновків, яким чином можливо покращити 
показники та які вектори діяльності обрати.

Таким чином, процес стратегічного планування 
починається з аналізу потенціалу підприємства, 
розроблення системи стратегій та закінчується 
аналізом результатів і висновків на майбутнє.

Розглянемо у таблиці 1 концепцію конкурен-
тоздатної стратегії М. Портера, який визначає такі 
основні типи такої стратегії [1, с. 509-510]:

– диференціації;
– лідерства щодо витрат;
– зосередження.
Якщо розглядати впровадження цих стратегій 

на сучасних підприємствах харчової промисло-
вості України, то вони не є актуальними. Продукція 
підприємств харчової промисловості має соціаль-
ний характер, тому масштаб державного контр-
олю та регулювання цін є значним.

Таким чином, стратегія диференціації не 
може використовуватись, оскільки, попри високу 
якість продукції, підприємства ледве покривають 
витрати на її виготовлення. Підприємства харчо-
вої промисловості не можуть виставити високі 
ціни на свою продукцію через високу конкуренцію 
на ринку виробників та державне регулювання цін.

Стратегія зосередження не може бути вико-
ристана з причини соціального характеру продук-
ції. Також спостерігається залежність цін на про-
дукцію від цін на сировину, матеріали та висока 
конкуренція серед виробників, що не дають змоги 
використовувати стратегію лідерства щодо витрат.

Отже, підприємствам харчової промисловості 
під час розроблення стратегії необхідно врахову-
вати специфіку діяльності підприємства та розро-
бити таку стратегію, яка буде це враховувати.

Одним із популярних методів дослідження ана-
лізу діяльності підприємства є SWOT-аналіз, який 
дає змогу виявити сильні та слабкі сторони, мож-
ливості та загрози розвитку. У таблиці 2 наведемо 
приклад SWOT-аналізу Приватного акціонерного 
товариства «Конотопський хлібокомбінат».

Сильні сторони описують переваги підприєм-
ства, які воно може контролювати, покращувати 
і збагачувати. Слабкі сторони – це аспекти підпри-
ємства, які ставлять його у невигідне становище. 
Можливості – це зовнішні привабливі фактори, що 
є причинами процвітання підприємства. Загрози 
включають у себе зовнішні чинники, що не зале-
жать від підприємства та можуть стати ризиком 
для нього.

Таким чином, SWOT-аналіз дає змогу виявити 
переваги і можливості подальшого розвитку під-
приємства, проблемні місця і загрози підприєм-
ства з метою розроблення вдалої стратегії.

Таблиця 1
Типи конкурентоздатної стратегії за М. Портером 

Назва стратегії Сутність стратегії Переваги Недоліки Приклад компаній, 
які використовують

Стратегія дифе-
ренціації

Переконання спо-
живачів у тому, що 
продукт є унікаль-
ним завдяки високій 
якості

Можливість установити 
високу ціну й отримувати 
конкурентну перевагу у 
прибутках

Імовірність втра-
тити переваги 
через наявні ана-
логи значно нижчої 
ціни

Bently, Rolex.

Стратегія лідер-
ства щодо витрат

Виготовлення якісної 
продукції зі значно 
нижчою собівартістю 

Низькі ціни дають можли-
вість завоювати більшу 
аудиторію покупців

Покупці можуть 
засумніватись у 
якості продукції з 
низькими цінами

Wal-Mart, Texas 
Instruments.

Стратегія зосе-
редження

Вибір сегменту зі 
слабкою конкурен-
цією 

Низькі витрати, сегмент 
ринку, який зацікавлений 
саме у цій продукції або 
технології виробництва 

Вплив НТП, зміна 
смаків покупців

National Starch and 
Chemicals

Таблиця 2
SWOT-аналіз ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»

Сила

- якісна продукція;
- широкий асортимент;
- високі виробничі потужності;
- висока професійна підготовка кадрів;
- прийнятні ціни.

- зниження попиту на продукцію;
- виробництво продукції, яка швидко псується;
- відсутність реклами продукції;
- використання застарілого обладнання.

Слабкості

Мож-
ливості

- виробництво нових видів продукції;
- капітальні інвестиції;
- залучення інвесторів.

- високі ціни на сировину;
- висока конкуренція;
- державне регулювання цін.

Загрози
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Також для розроблення стратегії підприємству 
необхідно проводити горизонтальний, вертикаль-
ний, трендовий та аналіз відносних показників 
діяльності підприємства з метою виявлення зако-
номірностей, аналізу фінансового стану і відхи-
лень від нормативних показників, запланованих 
чи минулорічних показників.

Таким чином, процес стратегічного планування 
складається з таких етапів, як [2]:

– вибір місії підприємства;
– формулювання цілей підприємства;
– аналіз зовнішнього середовища;
– SWOT-аналіз;
– аналіз стратегічних альтернатив;
– вибір стратегії;
– реалізація стратегії;
– управління і планування, реалізація і контр-

оль реалізації стратегічного плану;
– оцінка стратегії.
На противагу запропонованій моделі М. Пор-

тера є модель стратегічного планування Г. Мінц-
берга, яка складається з таких елементів, як 
[5, с. 18-19]:

– планування як засіб структурування прово-
диться як завершальний етап;

– зародження стратегічних ідей може відбутись 
як із причини появи нових проблем, так і у разі 
виникнення нових можливостей;

– у розробленні стратегічного плану мають 
брати учать усі працівники, а не лише керівники 
структурних підрозділів;

– відбір рішень із наявних альтернатив відбу-
вається селективним способом із використанням 
різних форм структурування і систематизації;

– стратегічний процес не підлягає періодизації;
– менеджери вищої ланки повинні відстежу-

вати, наскільки процеси генерування ідей та при-
йняття стратегічних рішень відповідають встанов-
леним правилам.

Г. Мінцберг визначає стратегію як «5П»: план, 
маневр, принцип поведінки, позицію, перспективу [7]:

– стратегія як план має розроблятися заздале-
гідь, наприклад за допомогою SWOT-аналізу чи 
мозкового штурму;

– як маневр стратегія має допомагати бути кон-
курентноздатним, перевершувати інших виробни-
ків галузі підприємства;

– стратегія як принцип поведінки визначає 
певний шаблон дій, які допоможуть у досягнення 
поставлених цілей;

– стратегія як позиція на ринку дасть змогу 
виявити, яким чином підприємство бажає позиці-
онувати себе на ринку, оцінити зовнішні чинники, 
як і чим саме підприємство бажає закріпити свої 
позиції на ринку;

– стратегія як перспектива показує позицію під-
приємства на подальшу сферу і шляхи розвитку 
та досягнення поставлених цілей.

Якщо порівнювати дві запропоновані моделі, 
то М. Портер приймає більш обдумані стратегічні 
підходи, а Г. Мінцберг підкреслює виникаючі стра-
тегії, які змінюються залежно від обставин. Стра-
тегії Г. Мінцберга здаються більш релевантними, 
оскільки у сучасному світі далекоглядні плани 
поступово зникають.

Після погодження, розроблення та визначення 
етапів стратегічного планування провідними мене-
джерами та керівниками структурних підрозділів 
підприємства складається стратегічний план.

Стратегічний план – це план реалізації стратегії як 
певної моделі поведінки, яка має забезпечити вижи-
вання організації в конкурентних умовах [6, с. 50].

Проте, на відміну від інших довгострокових 
планів, стратегічне планування не може обмеж-
уватися певним періодом. Є як тривалі цілі ком-
панії, так і поточні, оскільки не всі стратегічні цілі 
потребують тривалого періоду для їх досягнення.

Таким чином, стратегічне планування здійсню-
ється з майбутнього у теперішність, оскільки за 
стратегічного планування орієнтир – на результат, 
а не на ситуацію.

При цьому головною передумовою успішного 
стратегічного плану є те, наскільки вдало він при-
стосовується до економічного, науково-технічного 
середовища.

У результаті досягнення стратегічних цілей 
організації важливо оцінити не тільки фінансові 
результати для підприємства (наприклад підви-
щення прибутків, зростання продажів тощо), а 
й задоволеність покупців.

Отже, головною відмінністю стратегічного 
плану від інших планів є те, що він не просто опи-
сує майбутню діяльність організації, а векторно 
спрямований на управління змінами, досягнення 
бажаного майбутнього не тільки всередині органі-
зації, а й у зовнішньому середовищі.

Таким чином, процес стратегічного планування 
на підприємствах харчової промисловості являє 
собою безперервний процес встановлення стра-
тегічних цілей, що є основою для розроблення 
стратегічного плану їх досягнення на основі обра-
ної стратегії, моніторингу досягнення поставлених 
цілей, коригування стратегічних пріоритетів.

Висновки. Відповідно до проведеного аналізу, 
стратегічне планування – це процес формування 
керівництвом підприємства основних векторів роз-
витку, пріоритетів діяльності з метою ефективної 
роботи підприємства в майбутньому.

Процес стратегічного планування потрібно 
здійснювати за допомогою таких етапів, як:

– розроблення місії та цілей підприємства;
– економічний аналіз фінансового стану підпри-

ємства, аналіз платоспроможності та ліквідності, 
ефективності використання активів, прибутковості 
діяльності тощо;

– збір необхідної інформації, її систематизація;
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– розроблення альтернативних рішень;
– вибір стратегії розвитку підприємства;
– контроль виконання;
– аналіз результатів.
Результатом стратегічного планування є стра-

тегічний план діяльності підприємства, який визна-
чає ключові завдання та ресурси, які необхідні для 
досягнення стратегічних цілей підприємства.

Отже, стратегічне планування допомагає під-
приємству визначити найголовніші пріоритети, 
оцінити свої позиції на ринку, конкурентні пере-
ваги, можливі загрози, розробити комплекс захо-
дів із досягнення визначеної мети.
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