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Постановка проблеми. Підприємство в процесі своєї діяльності за допомогою 

планування має можливість вчасно враховувати внутрішні та зовнішні фактори, які 

забезпечують сприятливі умови ефективного функціонування. Актуальною проблемою 

сучасності є забезпечення стабільного розвитку підприємств, що зумовлює зростання ролі 

стратегічного планування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження ролі 

планування в управлінні підприємством зробили вітчизняні та іноземні науковці, зокрема: 

Р.Акофф, І.Ансофф, В.Архіпов, В.Бабич, О.Віханський, Г.Висоцький, В.Герасимчук, 

П.Друкер, В.Єфремов, О.Кузьмін, Л.Мельник. 

Мета дослідження.  Метою дослідження є проаналізувати підходи вітчизняних та 

зарубіжних вчених до побудови моделі стратегічного планування економічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Українські підприємства намагаються активно 

використовувати та удосконалювати різні системи та моделі управлінської діяльності для 

підвищення довготермінової ефективності діяльності. На підприємствах створюються 

спеціальні відділи, робочі групи та сектори для визначення довгострокових стратегічних 

пріоритетів розвитку підприємства та формування відповідних стратегічних систем. 

Використовуючи сучасні напрацювання та здобутки стратегічного менеджменту, 

підприємство отримує значну перевагу порівняно з конкурентами у боротьбі за ресурси, 

ринки, споживачів, постачальників тощо [5, с. 5 

Модель стратегічного планування, що ґрунтується на врахуванні ринкових переваг, тісно 

пов’язана з використанням результатів SWOT-аналізу. Основну увагу звернуто на врахування 

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

заходів, які забезпечують довгостроковий розвиток підприємства. Модель стратегічного 

планування, орієнтована на створення та підтримку конкурентоспроможності підприємства, 

передбачає, що цільова спрямованість на довгострокову конкурентоспроможність означає 

ширший спектр стратегічних заходів порівняно з моделлю, орієнтованою на “стратегічну 

прогалину”.  

Висновок. У сучасних умовах господарювання підприємство не зможе ефективно 

функціонувати без розроблення і впровадження стратегії економічного розвитку. 

Перспективою подальших досліджень є визначення економічних показників, які дадуть змогу 

оцінити та дати характеристику кожній складовій планування економічного розвитку. 
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