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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. У сучасних теоріях – планування у 

діяльності підприємства виконує не тільки управлінську функцію, а скоріше 

означає процес підготовки управлінського рішення, що базується на обробці 

вихідної інформації та включає в себе визначення засобів та шляхів їх 

досягнення за допомогою порівняльної оцінки альтернативних варіантів, а 

потім прийняття найбільш прийнятного з них. Враховуючи ці особливості, 

менеджери використовують планування як систему стратегічних, тактичних 

та оперативних планів, за якими формуються напрямки діяльності 

підприємства, місія та цілі його функціонування, умови забезпечення 

ресурсами, прогнози розвитку тощо.  

В розвинених країнах світу стратегічне планування розглядається як 

один з важливих інструментів, за допомогою якого розв’язуються 

різноманітні функціональні проблеми управління підприємством, 

виявляються потенційні можливості, усуваються загрози, обґрунтовуються 

стратегії подальшого розвитку тощо. Застосування стратегічного планування 

на підприємстві дозволяє на всіх його рівнях управління організовувати 

ефективну роботу керівного складу для функціонування організаційно-

економічного механізму швидкого реагування на зміни навколишнього 

середовища та адаптації до нових умов господарювання. 

У конкурентній боротьбі вітчизняним підприємствам важко 

отримувати лідируючи позиції на ринку у зв’язку з низьким рівнем 

стратегічної орієнтації та відсутністю методологічних основ стратегічного 

планування закріплених на законодавчому рівні. Звичним став процес 

планування діяльності, що ґрунтується лише на наявних ресурсах та 

внутрішніх можливостях підприємства. Тому недостатня затребуваність 

інструментів стратегічного менеджменту українськими підприємствами 

потребує маркетингового підходу до управління виробничо-комерційною 

діяльністю. У таких умовах даний підхід доцільно реалізовувати за 
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допомогою маркетингового стратегічного планування, що зумовило вибір і 

актуальність теми даної роботи. 

Дослідження теоретичних аспектів стратегічного планування та 

проблем, які виникають у ході його застосування на  підприємстві, 

пов’язаних з розробкою перспективних напрямків за стратегіями розвитку, 

присвячено безліч публікацій у наукових роботах зарубіжних та вітчизняних 

вчених: І. Ансоффа [1], М. Мескона, М. Альберт, Ф. Хедоури [2], М. Портера, 

П. Друкера, Б. Карлофа [3], Г. Мінцберга [4], Д.Райко [5], Г. Холодного, 

К. Селезньової [6]. Дослідження особливостей використання стратегічного 

маркетингового планування у діяльності підприємств висвітлюються у 

роботах таких відомих вчених як: Ж. Ламбена [7], Ф. Котлера [8; 9], Р. 

Хибинга, С. Купера [10], Р. Фатхудинова [11], С. Семенюка [12], С. Близнюка 

[13], Н.Куденко [14], Л. Балабанової [15], Є. Крикавського [16], В. Божкової 

[17], Т. Примака [18], В. Росохи, Л.Газуди [19]. Аналіз наукової літератури 

показав, що закордонні та вітчизні вчені ведуть постійний пошук шляхів 

ефективного використання як стратегічного планування так і стратегічного 

маркетингового планування на рівні підприємства. Проте наукові праці 

закордонних вчених у питаннях маркетингового стратегічного планування 

недостатньо адаптовані до умов функціонування українських підприємств, а 

у працях вітчизняних вчених по різному обґрунтовані теоретичні аспекти та 

особливості використання цього виду планування.  

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка 

науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення маркетингового 

стратегічного планування  на  підприємстві ПрАТ «Оболонь». 

Згідно з метою роботи було встановлено наступні задачі: 

 дослідити сутність та зміст стратегічного маркетингового 

планування  на підприємстві; 

 узагальнити завдання, принципи та методи маркетингового 

стратегічного планування на підприємстві; 
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 представити структуризацію процесу реалізації маркетингового 

стратегічного планування на  підприємстві;  

 провести оцінку техніко-економічну характеристику діяльність 

підприємства ПрАТ «Оболонь»; 

 проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства 

ПрАТ «Оболонь»; 

 оцінити процес маркетингового стратегічного планування на 

підприємстві ПрАТ «Оболонь»; 

 обрати шляхи удосконалення процесу маркетингового 

стратегічного планування на  підприємства ПрАТ «Оболонь»;  

 розробити рекомендації з удосконалення процесу стратегічного 

маркетингового планування на підприємстві ПрАТ «Оболонь» та довести їх 

ефективність.  

Об’єктом дослідження є процес маркетингового стратегічного 

планування  на ПрАТ «Оболонь».  

Предметом дослідження є теоретико-методичні та організаційно-

практичні особливості процесу маркетингового стратегічного планування на 

підприємстві . 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу 

магістерської роботи склали сучасні принципові положення теорії 

стратегічного планування та теорії маркетингу, наукові роботи та практичні 

дослідження як вітчизняних, так і закордонних вчених у даній сфері, 

матеріали наукових, практичних конференцій, періодичні видання, 

результати дослідно-аналітичних, академічних та прикладних розробок з 

проблем формування стратегічного планування, стратегічного маркетингу, а 

також нормативно-законодавчі та інформаційно-фінансові матеріали 

підприємства ПрАТ «Оболонь». 

Інформаційною базою роботи стали  публікації провідних вітчизняних і 

зарубіжних науковців зі стратегічного планування, маркетингу, з проблем 

маркетингових стратегій, а також законодавчі та нормативні акти України, що 
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стосуються питань маркетингової діяльності.   

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат 

магістерської дипломної роботи полягає в розробці комплексного підходу до 

вдосконалення  маркетингового стратегічного планування  на  підприємстві 

ПрАТ «Оболонь».  

Наукові результати дослідження полягають у такому: представлено 

авторське визначення поняття «маркетингове стратегічне планування»; 

узагальнено принципи маркетингового  стратегічного планування; 

запропоновано структуризацію процесу реалізації маркетингового 

стратегічного планування на  підприємстві за розробленими етапами; 

запропоновано у діяльності ПрАТ «Оболонь»; рекомендовано удосконалити 

процес стратегічного маркетингового планування на підприємстві ПрАТ 

«Оболонь» з урахуванням управлінських функцій  та представити його як 

комплексний плановий документ, у якому визначені стратегії основних 

напрямків діяльності ПрАТ «Оболонь»  в залежності від рівнів їх розробки; 

для підвищення якості прогнозів запропоновано застосування якісного 

методу складання прогнозів за моделлю очікування споживача. 

Практична значущість роботи: запропонована методика розробки 

ефективного маркетингового стратегічного плану. Внесок  автора  полягає  в 

обґрунтуванні  доцільності проведення прогнозів  обсягів продажів, які будуть  

враховувати ресурсний потенціал підприємства (власні активи; власний 

капітал, дебіторська та кредиторська заборгованість), що стане основою 

задоволення потреб споживачів. Розроблені  в  роботі  рекомендації  та  

пропозиції  щодо  вдосконалення  маркетингового стратегічного планування  

на  підприємстві були  представлені  на  розгляд  раді директорів  ПрАТ  

«Оболонь»,  де  було  визнано  можливість практичного застосування в 

майбутньому окремих пропозицій (довідка № 408  від 20.12.2020 року). 

Рекомендації  оцінені  позитивно в  напрямку підвищення прибутковості  

підприємства.  
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Апробація результатів роботи. Основні результати магістерської 

дипломної роботи доповідались і обговорювались на   науковій конференції «І 

Міжнародна науково-практична конференція «Телекомунікаційний простір ХХІ 

сторіччя: ринок, держава, бізнес» (18-19 грудня 2019 р., м. Київ).  

Публікації. За результатами досліджень  опубліковано статтю  

«Стратегічне планування на підприємстві: маркетинговий аспект» у збірнику 

наук. праць «Економіка. Менеджмент. Бізнес»  ДУТ, 2019. № 4 (30). 

Обсяг і структура роботи. Дипломну роботу викладено на 99 сторінках. 

Робота складається зі вступу, розділу 1, розділу 2, розділу 3, висновків до 

кожного розділу, висновків до роботи в цілому, списку використаних джерел 

та додатків. 

 .  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

1.1. Сутність та зміст стратегічного маркетингового планування  

на підприємстві 

 

 

Проведення дослідження теоретичних аспектів сутності та змісту 

поняття «стратегічне маркетингове планування» доцільно починати з аналізу 

змістовних характеристик дефініцій «стратегічне планування» та 

«маркетингове планування». 

На погляд закордонних класиків економічної теорії «стратегічне 

планування» розглядається або як процес установлення і підтримки 

стратегічної відповідності глобальних цілей і потенціалу підприємства 

змінним можливостям ринку (Ф. Котлер) [8, с.59-60], або як набор дій і 

рішень, які здійснені керівництвом, та які стають основою розроблення 

конкретних стратегій, призначених для досягнення підприємством своїх 

цілей (М. Мескона, М. Альберт, Ф. Хедоури) [2, с. 256]. У будь якому 

випадку сутнісні характеристики стратегічного планування вивчаються з 

метою отримання у ході функціонування підприємства високого рівня 

результативності.  

Різноманітність у поглядах науковців висвітлює зміст стратегічного 

планування де рухомою силою є не майбутні рішення, а вплив майбутнього 

на сьогоднішні рішення (М. Портер, П. Друкер, Б. Карлоф) [3], що допомагає 

виявляти нові можливості підприємства за структурними складовими 

стратегічного плану, зокрема, розширення виробничих потужностей, 
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зниження транспортних витрат у складі собівартості, зміна профілю 

підприємства, радикальна зміна технології тощо. 

Вітчизняними вченими теж проводились дослідження змісту поняття 

«стратегічне планування», що дозволило виявити його особливі риси та 

з’ясувати цільові напрямки на стратегічному рівні управління 

підприємством. Так Л. Балабанова [15] визначає зміст поняття «стратегічне 

планування» як модифікацію внутрішньо фірмового планування, у ході якого 

відбувається процес формування місії і цілей підприємства, вибір 

специфічних стратегій для визначення та одержання необхідних ресурсів та 

їх розподілу з метою забезпечення ефективної роботи підприємства у 

майбутньому.  

В. Божкова [17,с. 12] розкриває сутність поняття «стратегічне 

планування» з позиції організаційно-методичного системного процесу 

розроблення і коригування системи формалізованих планів, проектів і 

програм, спрямований на досягнення визначених підприємством 

різнорівневих цілей.  

Подібний погляд має Т. Примак [18, с. 203], який характеризує поняття 

«стратегічне планування» як процес виконання сукупності 

систематизованих і взаємоузгоджених робіт, пов’язаних із визначенням 

довгострокових цілей і напрямків діяльності підприємства. 

Проведене дослідження сутності поняття «стратегічне планування» 

дозволяє розглядати його як послідовний процес узгоджених 

багатоваріантних дій за стратегіями розвитку необхідних для виконання 

цілей та завдань підприємства, результат яких буде сприяти підвищенню 

конкурентних позицій підприємства на ринку.  

Зміст стратегічного планування частково перехрещується з 

теоретичними основами довгострокового планування діяльності 

підприємства. Відмінності між стратегічним та довгостроковим плануванням 

наведено у табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика довгострокового та стратегічного 

планування [20]  

Факторні ознаки Планування діяльності підприємства 
Довгострокове Стратегічне 

Цільове призначення 
планування  

Забезпечення спланованої та 
безперервної діяльності  

Забезпечення спланованої та 
безперервної діяльності за 

основними стратегіями 
розвитку 

Вектор руху 
планування  

Сформувати майбутні рішення Виявити вплив майбутнього 
на сьогоднішні рішення 

Чинники 
формування 
прогнозів  

Внутрішні чинники  підприємства, 
під впливом яких розробляються 
програми,  плани, бюджети  

Внутрішні та зовнішні  
чинники  підприємства, під 
впливом яких розробляються 
програми,  плани, бюджети 

Зміст прогнозів у 
процесі планування  

Дослідницькі (екстраполяційні) 
прогнози  

Сценарії, організаційно-
економічні прогнози 
перспектив розвитку ситуації, 
що виникла 

Види контролю 
спланованих заходів 

Оперативний контроль 
запланованих заходів 

Оперативний та стратегічний 
контроль  запланованих 
заходів за сценаріями 
розвитку 

Розробники заходів 
планування, 
контролери 

Розробники: керівник та 
працівники планового відділу 
підприємства. 
Контролери: керівник 
підприємства та керівник 
планового відділу. 

Розробники: керівники 
структурних підрозділів, 
працівники планового відділу 
підприємства. 
Контролери: керівники всіх 
рівнів управління 
підприємством  

 

У ході порівняння стратегічного планування з довгостроковим 

виявилося, що цілеспрямованість стратегічного панування як ефективного 

управлінського інструменту, який повинен забезпечити виживання 

підприємства під впливом змін зовнішнього середовища, обумовлена 

стратегіями розвитку. Стратегічний план не просто будується на заходах, які 

розписують прогнозні дії діяльності підприємства, а має спрямований напрям 

заходів на управління змінами за сценаріями розвитку для досягнення 

стійких конкурентних позицій на ринку.  

Розробниками стратегічного плану є керівники структурних підрозділів 

та працівники планово-фінансового відділу, а контролерами - керівники всіх 

рівнів управління підприємством. На відміну від стратегічного, 

розробниками довгострокового планування є керівник планово-фінансового 
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підрозділу та його працівники, а контролерами щодо його виконанням – 

керівник підприємства та керівник планового відділу. Ці особливості 

впливають на проведення контрольних заходів щодо виконання 

стратегічного плану, які теж виявилися різноманітними: у випадку 

довгострокового плану – це оперативний контроль, а у ході стратегічного – 

оперативний контроль доповнюється стратегічним відповідно до 

встановлених стратегічних орієнтирів та сценаріїв розвитку. 

Вищезазначене доводить, що призначення стратегічного планування як 

функції суб'єкта управління полягає в прагненні завчасно врахувати по 

можливості всі внутрішні і зовнішні фактори, що забезпечують сприятливі 

умови для нормального функціонування і розвитку підприємств. Цей вид 

планування передбачає розробку комплексу заходів, які визначають 

послідовність досягнення конкретних цілей з урахуванням можливостей 

найбільш ефективного використання ресурсів кожним виробничим 

підрозділом і всім підприємством. Тому стратегічне планування покликане 

забезпечити взаємозв'язки між окремими структурними підрозділами 

підприємства, відповідно до реалізації технологічного ланцюжка: наукові 

дослідження і розробки, виробництво, збут і обслуговування.  

Ця діяльність опирається на виявлення і прогнозування споживчого 

попиту, аналіз і оцінку наявних ресурсів і перспектив розвитку ринкової 

кон'юнктури. Звідси випливає необхідність координування планування з 

маркетингом з метою постійної балансування показників виробництва і збуту 

слідом за змінами кон'юнктури ринку. 

Враховуючи затребуваність стратегічного планування як послідовного 

процесу узгоджених багатоваріантних дій вважаємо, що успіх підприємства 

залежить від механізму адаптації до змін, який враховує як зовнішні 

обставини (економічні, соціальні, науково-технічні, екологічні, політичні 

тощо) так і внутрішні (виробничі, маркетингові, фінансові, кадрові, 

управлінські тощо).  
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Особливості змісту стратегічних планів виробничо-комерційної 

діяльності підприємства пов’язують з плануванням маркетингової діяльності. 

Зупинимося більш детально на маркетинговій діяльності як об'єктивної 

необхідності, яка відображається у ході розробки стратегічного плану 

підприємства відповідно до маркетингової концепції (операційний та 

стратегічний маркетинг) та формує орієнтацію його роботи за напрямками: 

науково-технічна, виробничо-комерційна, збутова з урахуванням ринкового 

попиту, потреб і вимог споживачів.  

Розглянемо відмінності між операційним та стратегічним маркетингом. 

Операційний маркетинг представляє собою процес з короткостроковим 

горизонтом планування спрямований на вже існуючі ринки. Це класичний 

комерційний процес отримання заданого обсягу продажів шляхом 

використання тактичних засобів, що відносяться до маркетингу-мікс.  

Основна мета операційного маркетингу - генерація доходів від 

продажів у процесі товарообігу. Це означає «продавати» і отримувати 

замовлення на закупівлю шляхом використання найбільш ефективних 

методів продажів при одночасної мінімізації витрат. Мета досягнення 

встановленого обсягу продажів трансформується у виробничу програму для 

виробничих відділів і в програму зберігання і збуту для відділу продажів. Це 

дозволяє розглядати операційний маркетинг як визначальний елемент, який 

безпосередньо впливає на рентабельність підприємства у короткостроковій 

перспективі. 

Стратегічний маркетинг - це активний маркетинговий процес з 

довгостроковим горизонтом плану, спрямований на перевищення середньо 

ринкових показників шляхом систематичного проведення товарної, за 

результатами якої підприємство здатне забезпечити споживачів товарами 

більш високої споживчої цінності, ніж у конкурентів. Основним завданням 

стратегічного маркетингу є уточнення місії компанії, визначення цілей, 

розробка стратегії розвитку і забезпечення збалансованої структури 

товарного портфеля. 
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Необхідність цілеспрямованого здійснення маркетингової діяльності, 

аргументації стратегії та оптимізації використання ресурсів висуває на 

перший план найважливішу функцію маркетингу – планування. Для 

правильного розуміння змісту «стратегічне маркетингове планування» 

проведемо дослідження поняття «маркетингове планування». 

В загальному розумінні «маркетингове планування» можна визначити 

як систематичний процес, що включає оцінювання маркетингових 

можливостей і ресурсів, визначення цілей маркетингу й розробку плану 

впровадження й контролю заходів, які в сукупності забезпечують 

виробництво і реалізацію продукції, задоволення наявного попиту та 

майбутніх потреб цільового ринку [21, с. 147].  

Відповідно до цілісного та правильного розуміння поняття 

«маркетингове планування» можна трактувати в якості систематичного 

процесу, в ході якого оцінюються маркетингові можливості та ресурси, 

визначаються цілі маркетингової діяльності та формується план щодо 

графіку впровадження низки послідовних дій в напрямку виробництва та 

наступної реалізації продукту, максимального задоволення при цьому 

існуючого попиту та можливих потреб сегментів цільового ринку [22, с. 147].  

В загальному розумінні вчених сутність маркетингового планування 

ґрунтується на [23, c. 34]:  

 аналізі тенденцій, покупців, конкуренції й можливостей; 

 стратегіях, що спрямовані на обслуговування найбільш вигідних для 

компанії покупців;  

 стратегіях, створених під час планування діяльності підприємства, 

які повинні бути сконцентровані на реальних перевагах компанії;  

 програмі дій — маркетинг-мікс, що буде забезпечувати 

впровадження розроблених стратегій в діяльність підприємства та 

отримувати гарантований прибуток. 

Вітчизняні вчені В. Росоха та Л. Газуда [24, с.225]  доводять важливість 

маркетингового планування як управлінського інструменту, у процесі якого  



17 
 

проводиться оцінювання можливостей здійснення виробничо-комерційної 

діяльності підприємства з метою отримання конкурентних переваг і наявних 

для цього ресурсів, визначення цілей маркетингу та розроблення 

маркетингового плану, створення і дотримання відповідності між цілями 

підприємства, його потенціалом і шансами на успіх. Вчені зазначають, що 

метою маркетингового планування є: по-перше, поліпшити використання 

наявних ресурсів підприємства відповідно до установлених цілей 

маркетингу; по-друге, укріпити командний дух і єдність підприємства 

(психологічний чинник); по-третє, допомогти у розробленні та досягненні 

намічених корпоративних цілей підприємства. 

Маркетингове планування на підприємстві тісно пов’язане із 

стратегічним плануванням і спирається на заявлену місію, мету, основні й 

допоміжні завдання діяльності, портфель замовлень і потенціал його 

зростання, процес раціонального використання ресурсів підприємства, 

сегментування ринку, визначення його поточного та перспективного стану 

тощо [3, с.225]. 

Схематичне представлення сутності та змісту маркетингового 

стратегічного планування наведено на рис. 1.1. 

В запропонованій схемі поєднання цільових установок стратегічного та 

маркетингового планування підприємства знайшло свою реалізацію у 

маркетинговому стратегічному плануванні, зміст якого проявляється як у 

процесі розробки стратегічного плану, так і його окремого напряму - 

маркетингового. У першому випадку стратегічне планування акцентує 

маркетингову цілеспрямованість у процесі налагодження результативної 

діяльності підприємства, а у другої – вказує на переорієнтацію маркетингової 

діяльності з урахуванням стратегічних орієнтирів.  

Представлена схема доводить, що зміст маркетингового стратегічного 

планування як послідовного процесу узгоджених багатоваріантних дій 

відповідно до маркетингової концепції дозволить керівництву українських 

підприємств швидше адаптуватися за умов сьогодення, пов’язаних з:  
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 використанням методів та інструментів маркетингу;  

 обґрунтуванням цільових установок відповідно до попиту ринку за 

маркетинговими програмами з підвищення лояльності споживачів;  

 

Рис. 1.1. Зміст маркетингового стратегічного планування [20] 

 

 детальною оцінкою маркетингової (виробничо-комерційної) 
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рішень, що буде сприяти задоволенню потреб споживачів, укріплення 

позицій підприємства на ринку за рахунок ключових конкурентних переваг 

та інноваційних напрямків розвитку.   

В науковій літературі даються різні трактування поняття 

«маркетингове стратегічне планування», зокрема: 

 це управлінський процес створення й підтримування відповідності 

між цілями підприємства, його потенційними можливостями та шансами у 

сфері маркетингу [25]; 

 це процес формування місії і цілей підприємства, вибір 

специфічних стратегій для визначення й отримання необхідних ресурсів і їх 

розподілу з метою забезпечення ефективної роботи підприємства у 

майбутньому [26]; 

 це  одна з основних функцій стратегічного управління, яка являє 

собою процес ухвалення рішень щодо стратегічного передбачення 

(формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації організації до 

зовнішнього середовища, внутрішньої організації [3, с.145]. 

Дослідження сутності та змісту поняття «маркетингового 

стратегічного планування» дозволяє розглядати його як управлінський 

процес, спрямований на створення способів обґрунтування майбутньої 

поведінки маркетингової системи підприємства, що забезпечує ефективне 

виробництво, розподіл і реалізацію продукції з метою підтримання 

стратегічних напрямків між цілями підприємства та її ресурсними 

можливостями.  

Розглядаючи характерні особливості маркетингового стратегічного 

планування, доведено  його зв’язок зі стратегічним плануванням, де даний 

вид планування визначається складовою стратегічного та включає такі 

елементи: 1) бажаний рівень рентабельності; 2) рамки ведення бізнесу: види 

товарів і на яких ринках вони можуть бути продані (маркетинг); 3) технічні 

вдосконалення, які можуть бути розроблені (виробництво, НДДКР, 

інформаційні системи, дистрибуція і т.д.); 4) кількість і характеристика 
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робочої сили (персонал); 5) обсяги фінансування; 6) соціальна 

відповідальність та корпоративний імідж; 7) імідж підприємства на ринку; 8) 

імідж підприємства як роботодавця [27, с.60].  

Бажано відмітити, оскільки маркетингове стратегічне планування є 

складовою стратегічного планування, воно є визначальним, оскільки саме 

ринок диктує правила поведінки підприємства. Враховуючи ці особливості 

можна сформулювати ряд переваг використання маркетингового 

стратегічного планування в діяльності підприємства, що дають йому змогу: 

1) створити загальну ефективну стратегію маркетингової діяльності 

підприємству будь-якої галузі; 

2) перетворити спрямування підприємства з інертного реагування на 

активні рішення та дії під впливом ринкових чинників; 

3) проаналізувати та оцінити ефективність кожної сфери діяльності 

підприємства; 

4) координувати всі сфери діяльності підприємства направляє їх на 

вивчення, дослідження і задоволення потреб споживачів з метою отримання 

гарантованого  прибутку; 

5) визначити оптимальні канали розповсюдження продукції 

підприємства, а також з’ясувати необхідний рівень фінансування їх 

виробництва; 

6) надавати підприємству можливості зосередити увагу на 

найперспективніші та найуспішніші напрями розвитку. 

 

1.2. Завдання, принципи та методи маркетингового стратегічного 

планування на підприємстві 

 

Найважливіше завдання маркетингового стратегічного планування – це 

орієнтація діяльності підприємства на задоволення потреби клієнта та 

постійний моніторинг ситуації на підприємстві, виявлення можливостей 

щодо зміни діяльності підприємства в напрямках, що забезпечують його 
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ефективний розвиток та високий рівень рентабельності. Основними 

складовими маркетингового стратегічного планування є попередній аналіз, 

дослідження, визначення ринкового сегмента і позиціонування товару. Таким 

чином, можна виділити тактичні і стратегічні завдання.  

Характерними для маркетингового стратегічного планування будь-

якого підприємства можна визначити  наступні завдання:  

 визначення цілей і напрямів діяльності підприємства; 

 обґрунтування альтернативних варіантів реалізації напрямів 

роботи;  

 аналіз зовнішнього середовища підприємства з використанням 

даних ринку, політичних і економічних умов, стану технічної і соціальної 

сфери; 

 аналіз існуючих і потенційних споживачів підприємства, їх 

економічних й соціальних можливостей споживачів, які купують товари 

підприємства та її найближчих конкурентів; 

 аналіз виробленої продукції та той, що плануються до випуску зі 

створення нових товарних груп, дослідження потенціалу модернізації 

випущеної продукції та позбавлення товарів, що не користуються належним 

попитом;  

 аналіз ринку збуту продукції та створення проекту товарообігу; 

 розробка і проведення комбінованих рекламних компаній, 

стимулювання споживача за допомогою системи продажів або знижок, 

спрямованих на підвищення прибутковості підприємства; 

 формування нової цінової стратегії. 

Зміст та реалізація маркетингового стратегічного панування 

регулюється принципами, що забезпечують дієвість й ефективність процесу 

його розроблення та поглиблюють розуміння запланованих заходів. 

Представимо схематично основні принципи стратегічного маркетингового 

планування відповідно до їх змістовних характеристик рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Основні принципи стратегічного маркетингового планування 

побудовано автором за джерелами [28, с.101 – 112; 24,с.228; 29; 30; 31] 

  

В діяльності підприємства маркетингове стратегічне планування 

характеризується рядом переваг, зокрема: 

 розробка маркетингового плану забезпечує чітке погодження дій; 
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ДОСТОВІРНОСТІ 

Полягає у використанні в процесі маркетингового 

стратегічного планування достовірної інформації 

про діяльність підприємства й стан маркетингового 

середовища, що отримується за допомогою різних 

методів та способів з різноманітних джерел при 

активному використанні технічних засобів збирання 

інформації. 

ЦИКЛІЧНОСТІ  

Стратегічне маркетингове планування розглядається 

як безперервний процес. 

ОБГРУНТО-

ВАННОСТІ   

Стратегічне маркетингове планування базується на 

результатах аналізу маркетингового середовища 

підприємства. 

Зміст та реалізація стратегічних маркетингових 

планів характеризується економічними показниками 

за фінансовою звітністю підприємства. 

ЕКОНОМІЧНОСТІ   

БАГАТО- 

ВАРІАНТНОСТІ  

Передбачає розроблення декількох варіантів 

маркетингового стратегічного плану з метою вибору 

найоптимальнішого з них. 

КООРДИНОВАН-

НОСТІ  

Погодження маркетингових цілей та заходів з 

іншими функціональними підрозділами 

підприємства та між собою у процесі складання 

маркетингового стратегічного плану. 

ГНУЧКОСТІ  

Пристосування маркетингового стратегічного 

планування до змін, які відбуваються у зовнішньому 

і внутрішньому середовищі підприємства. 

СТРАТЕГІЧНОЇ 

ОРІЄНТОВАН-

НОСТІ  

Інтеграція маркетингових стратегічних планів різних 

підрозділів, створення системи планів, 

підпорядкованих загальній стратегії підприємства. 
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 виступає фактором підготовленості підприємства до змін у 

навколишньому середовищі; 

 дозволяє ефективно використовувати ресурси підприємства, 

спрямовувати їх на першочергові, пріоритетні потреби; 

 забезпечує належне усвідомлення й розуміння стратегічних проблем 

підприємства і можливість їх успішного вирішення в перспективі. 

Важливим питанням стратегічного маркетингового планування є 

визначення рівнів, на яких воно здійснюється. Відомо, що маркетингова 

діяльність проводиться на трьох рівнях: 1) корпоративному; 2) 

функціональному (стратегічної бізнес-одиниці або окремого структурного 

підрозділу); 3) інструментальному (окремого товару/марки). 

Наведемо стислу характеристику маркетингового стратегічного 

планування за вказаними рівнями. За завданнями та цільовими напрямками 

маркетингове стратегічне планування відповідає першим двом рівням – 

корпоративному та рівні окремого підрозділу підприємства – стратегічної 

бізнес-одиниці. У випадках, коли підприємство зосереджує свою діяльність 

на одному напрямі, то перший і другий рівень стратегічного маркетингового 

планування збігаються. В протилежній ситуації, коли створюються різні 

напрями діяльності підприємства та різні ринки збуту продукції,  

формуються окремі стратегічні маркетингові плани на корпоративному рівні 

й рівні окремого підрозділу [32]. На корпоративному рівні стратегічне 

маркетингове планування здійснює вище керівництво. При цьому змістом 

плану є структура бізнесу, тобто види діяльності підприємства. Це є 

ключовим питанням довготермінової стратегії зростання. Керівництво 

повинно визначити оптимальне співвідношення між бізнесом, який у даний 

період часу розвивається, і тими його видами, розвиток яких матиме місце в 

перспективі. 

Маркетинговим стратегічним плануванням на функціональному рівні 

(стратегічної бізнес-одиниці або окремого структурного підрозділу 

підприємства), яке за формою відповідає корпоративному, займається 
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керівництво підрозділів. За його розроблення відповідає менеджер 

стратегічної бізнес-одиниці – окремого підрозділу підприємства, який  

підпорядковується вищому керівництву корпорації. Змістом маркетингового 

стратегічного плану на функціональному рівні є номенклатура виробів 

окремих структурних підрозділів. За аналогією, стратегічного 

маркетингового планування за корпоративним рівнем, менеджер кожного 

окремого підрозділу вирішує питання щодо наявності ресурсів необхідних 

для розширення виробництва як існуючих виробів, так і випуску нового 

асортименту продуктів.  

На інструментальному рівні планування окремого товару (марки) 

розробляються тактичні маркетингові плани, як правило, на один рік. 

Складання цих планів є компетенцією менеджерів з товару. Вони 

розробляють по кожному із них комплекс маркетингу і розподіляють між 

ними ресурси. З метою отримання високого прибутку менеджери з товарів 

займаються виявленням найбільш привабливіших сегментів ринку, які 

володіють найкращими у цьому відношенні можливостями. 

Розглядаючи процес маркетингового стратегічного планування, варто 

висвітлити питання організації розроблення цього плану та термінів їх 

реалізації. В цьому контексті відомі два методи стратегічного 

маркетингового планування: 1)  «згори вниз»; 2) «знизу вгору». 

Для першого методу маркетингового стратегічного планування «згори 

вниз» характерним є наступне: 

 стратегічне маркетингове планування є централізованим процесом; 

 здійснюється працівниками (плановиками) вищого управлінського 

рівня компанії; 

 на корпоративному рівні приймаються рішення щодо розподілу 

ресурсів між стратегічними бізнес-одиницями – підрозділами підприємства. 

Недоліками маркетингового стратегічного планування «згори вниз» є 

орієнтація на оцінювання внутрішніх переваг і недоліків підприємства. 

Зовнішні можливості й ризики пов’язані переважно із примноженням 
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акціонерного капіталу. Також можуть мати місце ринкові прорахунки, які 

стосуються властивостей товару [33].  

Маркетингове стратегічне планування «знизу вгору» передбачає: 

 децентралізацію у процесі складання плану окремої стратегічної 

бізнес-одиниці – підрозділу підприємства; 

 основний процес планування відбувається на рівні стратегічної 

бізнес-одиниці – підрозділу підприємства; 

 стратегія ринку корпорації будується на основі стратегій 

стратегічних бізнес-одиниць – підрозділів підприємства, їх об’єднання. 

Перевагами методу планування «знизу–вгору» є чітка орієнтація на 

ринкові можливості підприємства та виявлення цих можливостей з 

урахуванням сильних та слабких сторін діяльності підприємства. 

Враховуючи вищезазначене, стратегічний маркетинговий план 

підприємства є, по суті, результатом дій менеджерів окремих стратегічних 

бізнес-одиниць – підрозділів підприємства. Тому рекомендовано у процесі 

застосування маркетингового стратегічного планування використовувати 

другий метод планування «знизу–вгору», що буде відповідати концепції 

маркетингу.  

Маркетингове стратегічне планування охоплює різноманітний часовий 

діапазон від трьох до п’яти років. У зарубіжній практиці перевагу  надають 

трирічному періоду. Це пояснюється необхідністю надання маркетинговому 

стратегічному плануванню певної деталізації. В багатьох випадках за межами 

трирічного періоду будь-які деталі втрачають свою актуальність.  

Варто зазначити, що вирішення питання щодо часового періоду 

маркетингового стратегічного планування залежить від ряду факторів: 

 розміру підприємства; 

 галузевої приналежності підприємств; 

 характеру ринків, на яких підприємство реалізує свою продукцію 

(індивідуальні, індустріальні, внутрішні, зовнішні тощо); 
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 організаційної структури підприємства; 

 тривалості життєвого циклу товару підприємства та його етапів; 

 стандартів якості, які використовуються на підприємстві; 

 розміру номенклатури й асортименту товарів підприємства; 

 технологічної складності виготовлення товарів підприємства; 

 компетентності працівників, які приймають участь у виготовленні 

товару підприємства; 

 координаційних дій менеджерів підприємства.  

Отже, маркетинговий стратегічний план являє собою ковзний три- чи 

п’ятирічний план. Його цілі та завдання кожного року коректуються залежно 

від зміни оточуючого середовища підприємства та завдань в сфері 

маркетингу відповідно до принципів: достовірності, циклічності, 

обґрунтованості, економічності, багатоваріантності, координованості, 

гнучкості, стратегічної орієнтованості. При такому підході маркетинговий 

стратегічний план визначається робочим документом, який дозволяє 

підприємству рухатися у  перспективних напрямках розвитку. 

 

 

1.3. Структуризація процесу реалізації маркетингового 

стратегічного планування на  підприємстві 

 

 

Місце маркетингового стратегічного планування у структурі 

управління підприємством охоплює процеси планування маркетингу в 

аспекті постановки маркетингових цілей і розроблення маркетингових 

стратегій. 

Відомий закордонний спеціаліст Меріан Берк Вуд визначає 

маркетингове стратегічне планування як поетапний процес дослідження та 

аналізу конкретної ринкової ситуації; розробки та документування цілей, 
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стратегій і програм маркетингу; практичної реалізації, оцінки та контролю 

дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей. Вчений пояснює, що 

маркетинговий стратегічний план – це систематичний процес, що дозволяє 

підприємствам виявляти і оцінювати практично будь-які маркетингові 

можливості, які можуть не тільки служити шляхами до досягнення цілей, але 

і бути потенційними загрозами, здатними блокувати ці шляхи. Таким чином, 

до маркетингового стратегічного планування слід ставитися як до 

адаптованого процесу, а не як до фіксованому в часі події, мета якого 

підготовка письмового звіту [34, c. 33].  

Цільові орієнтири маркетингового стратегічного планування 

маркетингу досягаються за допомогою вирішення комплексу завдань, до 

яких відносяться:  

 вивчення факторів зовнішнього середовища і кон'юнктури ринку;  

 аналіз стану внутрішнього середовища;  

 аналіз ризиків підприємницької діяльності;  

 економічне обґрунтування концепції і стратегій функціонування;  

 розробка плану маркетингу;  

 формування плану виробництва і постачання виробничими 

ресурсами;  

 розрахунок очікуваних фінансових результатів;  

 розробка тактичних заходів для відстеження витрат і результатів, 

що складають програму контролінгу. 

Маркетингова концепція [1; 7; 10] у межах стратегічного планування 

виконується, як правило, за наступними  етапами:  

1) цільові установки маркетингової діяльності та напрямів бізнесу, їх 

оптимізація та узгодження пріоритетів;  

2) аналіз поточної ситуації підприємства на ринку за допомогою 

стратегічного аналізу, та оцінка його виробничо-комерційної діяльності;  
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3) розробка та впровадження маркетингових стратегій за сценаріями 

розвитку;   

5) контроль за реалізацією маркетингових стратегій через розподіл 

маркетингових ресурсів, подальший моніторинг діяльності підприємства  

Цікавою видається структура маркетингового плану описана 

Ф Котлером [9], яка реалізується за системою таких заходів як:  

1) оцінка поточної маркетингової ситуації, а також опис важливих 

тенденцій розвитку даного підприємства на ринку;  

2) цілі і завдання маркетингу за допомогою методів стратегічного 

аналізу, зокрема SWOT-аналіз, що дозволяє виявити сильні та слабкі сторони 

підприємства на фоні сформованих можливостей та незапланованих загроз;  

3) розробка стратегій розвитку (розвитку цільового ринку, цінової 

пропозиції, сегментування, розподілу тощо);  

4) планування заходів відповідно до узгоджених цілей;  

5) детальне впровадження запланованих маркетингових заходів та 

контроль за досягненням ключових результатів  

Погоджуємося з поглядами відомих вчених та пропонуємо розглядати 

процес маркетингового стратегічного планування на підприємстві за 

розробленими етапами, представленими на рис. 1.3. 

Проведемо характеристику поетапного процес маркетингового 

стратегічного планування на підприємстві. 

На першому етапі «Встановлення цільових установок маркетингової 

діяльності відповідно до корпоративних цілей» визначається зміст 

маркетингового стратегічного планування відповідно до загальних 

корпоративних) цілей підприємства. На цьому етапі формується 

перспективне бачення підприємства у майбутньому, його місце і роль в 

економіці, а також напрямки і засоби досягнення цього нового стану, яке 

виражається не в плані з детально розробленими показниками, а в погляді в 

майбутнє, зробленому на основі прогнозів. Перспективне бачення 

маркетингового стратегічного планування покликане визначити загальні 
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стратегічні цілі і напрямки розвитку підприємства відповідно до ресурсного 

забезпечення на етапи вирішення поставлених завдань. 

 

Рис. 1.3. Поетапний процес маркетингового стратегічного планування 

на підприємстві (побудовано автором) 

 

На другому етапі «Проведення маркетингового аудиту» відбувається  

збір і аналіз необхідної інформації про галузь, конкуренцію і інші чинники 

навколо підприємства. Маркетингове стратегічне планування доцільно 

реалізовувати у межах внутрішнього та зовнішнього аудиту.  

Внутрішній аудит охоплює інформацію про місію, ресурси й  потенціал 

підприємства, попередні результати діяльності, ділові зв'язки і ключові 

проблеми. Ці внутрішні чинники окремо та у взаємодії один з одним 

впливають на результати діяльності підприємства у контексті 

обслуговування своїх споживачів та конкурентів. Визначені внутрішні 

чинники впливають на сильні і слабкі сторони підприємства та допомагають 

1 етап Встановлення цільових установок маркетингової 

діяльності відповідно до корпоративних цілей 

2 етап Проведення маркетингового аудиту 

3 етап Здійснення стратегічного аналізу 
діяльності підприємства 

4 етап Розробка пропозицій 

5 етап Визначення стратегій маркетингу за сценаріями 
розвитку 

6 етап Оцінка очікуваних результатів 

7 етап Визначення альтернативних планів та їх комбінація 

8 етап Впровадження маркетингового стратегічного плану та контроль за 
його реалізацією  

SWOT -аналіз 
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використовувати потенційні можливості і справлятися з погрозами в умовах 

нестабільної економічної ситуації. 

Зовнішньому аудиту підлягають політичні, економічні, соціокультурні, 

технологічні, правові та екологічні чинники, які є інформаційним джерелом 

можливостей або загроз. Так економічні чинники інформують підприємство 

про споживачів, постачальників, партнерів, ринкового сегменту та зворотний 

зв'язок із замовниками, що досягається шляхом проведення опитувань, збору 

пропозицій і скарг. Технологічні чинники надають інформацію про стандарти 

та умови реалізації технологій у процесі стратегічного аналізу.   

На третьому  етапі «Здійснення стратегічного аналізу діяльності 

підприємства» для більш чіткого уявлення про конкурентну ситуацію 

підприємства на основі зібраної інформації відбувається процес 

стратегічного аналізу через відомий інструмент - SWOT-аналіз. Такий підхід 

допоможе скласти не тільки маркетинговий стратегічний план за 

результатами аналізу, а розробити управлінські заходи у ході виконання 

четвертого етапу  «Розробка пропозицій», що допоможе підприємству 

посилити сильні і зменшити слабкі сторони та захиститися від сильних 

сторін суперників, скориставшись слабкостями конкурентів. У процесі 

розробки практичних рекомендацій бажано враховувати, що цільові 

напрямки мають бути конкретними, вимірними, досяжними, реалістичними, 

взаємопов'язаними, певними за часом (довгострокові та короткострокові) та 

не суперечити один одному. 

На п’ятому  етапі «Визначення стратегій маркетингу за сценаріями 

розвитку» уточняється змістовна характеристика маркетингової стратегії, що 

лежать в основі корпоративної місії та встановлених цілей підприємства. 

Вважається, що маркетингова стратегія – це довгостроковий, якісно 

визначений, але не функціональний напрям розвитку підприємства, 

спрямований на закріплення його конкурентних позицій, задоволення 

споживачів та досягнення поставлених цілей за рахунок наявних ресурсів та 

внутрішніх можливостей підприємства. Щоб досягти своєї головної мети 



31 
 

маркетингова стратегія повинна складатися із системи стратегій для цільових 

ринків, позиціонування, маркетингового комплексу та рівнів затрат на 

маркетингові заходи. [35]  

У складі маркетингової стратегії головною визначається стратегія 

ціноутворення, без якої неможливе розроблення і реалізація фінансового 

плану, перспектив впровадження у виробництво нових технологій і випуск 

нової продукції, проникнення на нові ринки. Крім того, маркетингова 

стратегія підприємства має змогу ефективно впливати на функціонування 

маркетингового підрозділу та на обсяг витрат для його фінансування.  

У межах шостого етапу «Оцінка очікуваних результатів» процес 

маркетингового стратегічного планування повинен бути розроблений так, 

щоб не тільки залишатися цілісним протягом тривалих періодів часу, але і 

бути достатньо гнучким, щоб при необхідності можна було здійснити його 

модифікацію і переорієнтацію.  

 На сьомому етапі «Визначення альтернативних планів та їх 

комбінація» встановлено, основою для реалізації маркетингової стратегії 

підприємства є маркетинговий стратегічний план, побудова якого 

відбувається з урахуванням наступних складових:  

 продуктовий план, (визначає товар за асортиментом та цінами, що 

виводиться на ринок); 

 план збуту (визначає напрямки постачання продукції до споживача  за 

рахунок чисельності підрозділу логістики та вибір його територіальної 

структури, оснащеності підрозділу новою сучасною технікою, проведення 

процесу навчання співробітників та стимулювання їх роботи); 

 план рекламної роботи і стимулювання продажів (визначає кількість 

учасників після продажного обслуговування та їх обовязки); 

 план функціонування каналів розподілу (визначає тип і кількість 

каналів, управління цими каналами); 

 план цінової політики; 

 план маркетингових досліджень; 
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 план функціонування фізичної системи розподілу (визначає умови 

зберігання і доставка товарів споживачам); 

 план дослідження і розробки нових продуктів  (визначає умови для 

ефективного продажу товарів на запланованому рівні); 

 план організації маркетингу (визначає умови роботи відділу 

маркетингу, його інформаційної системи, зв'язок з іншими підрозділами 

організації). 

 Маркетинговий стратегічний план слід розглядати як програму в 

структурі загального стратегічного плану, яка направляє діяльність 

підприємства протягом тривалого періоду часу.  

На даному етапі необхідно здійснити розробку маркетингових рішень в 

рамках комплексу маркетингу ( «4Р» або «4С»), а також розподіл бюджету 

маркетингу, який буде відбивати проектовані величини доходів, витрат і 

прибутку. Величина доходу обґрунтовується з точки зору прогнозних 

значень обсягу продажів і цін. Витрати визначаються як сума витрат 

виробництва, товароруху і маркетингу, останні в даному бюджеті 

розписуються детальніше. 

Успішній реалізації маркетингового стратегічного плану сприяє 

дотримання вимог щодо розробки цільових напрямків та заходів, які повинні 

бути добре структуровані, доведені до працівників підприємства й  сприйняті 

ними. Керівництву підприємства бажано визначити відповідальних за 

виконання плану маркетингу та забезпечити процес функціонування 

необхідними ресурсами. 

На восьмому етапі «Впровадження маркетингового стратегічного 

плану та контроль за його реалізацією» введення маркетингового 

стратегічного плану представляються керівництву підприємства в два етапи. 

На першому етапі як стратегічний план виробничо-комерційної діяльності, а 

на другому – як план реалізації системи запланованих маркетингових 

стратегій у вигляді оперативного плану, в якому встановлюються ринкові 

цілі підприємства і пропонуються методи їх реалізації.  
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Безумовно, в цей план не входять всі цільові напрямки та заходи 

підприємства, завдяки яким воно може здійснювати досягнення поставлених 

завдань через виробничі, фінансові, науково-технологічні, соціальні та 

кадрові цілі й методи. Проте всі цілі реалізуються в комплексі, тому жодну з 

них не можна розглядати ізольовано. Саме тому оперативні плани 

маркетингу, як правило, входять до маркетингового стратегічного плану, а 

той в свою чергу до корпоративного плану підприємства.  

Так на підґрунті даних маркетингового стратегічного плану 

визначається обсяг продажів для виробничого плану, який є основою для 

розроблення плану закупівельної діяльності, розраховуються рівні запасів і 

показники їх оборотності, що водночас впливає на рух готівки і обсяг 

комерційного кредиту, позначених у фінансовому плані підприємства. 

Контроль за виконанням процесу маркетингового стратегічного 

планування відбувається відповідно до певних стандартів або критеріїв, 

аналізу досягнень і коригування дій, якщо результати не будуть відповідати 

очікуванням. Підсумкові результати цього етапу стають основою для нового 

циклу процесу маркетингового стратегічного планування на підприємстві. 

 

 

Висновки до 1 розділу 

 

Таким чином, стратегічне планування, засноване на маркетингу, є 

складним і потенційно потужним механізмом, за допомогою якого сучасне 

підприємство може протистояти мінливому зовнішньому середовищу, 

потрапивши в умови нестабільності. 

У ході дослідження теоретико-методологічних аспектів 

маркетингового стратегічного планування зроблені наступні висновки: 

1. Розкрито ключові змістовні характеристики стратегічного 

планування шляхом проведення  порівняльного аналізу між стратегічним і 

довгостроковим плануванням за  основними факторними ознаками. 
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Доведено, що стратегічне планування на відміну від довгострокового має 

цілеспрямований напрям заходів на управління змінами за сценаріями 

розвитку для досягнення стійких конкурентних позицій на ринку, 

розробниками якого є керівники структурних підрозділів та працівники 

планово-фінансового підрозділу, а контролерами - керівники всіх рівнів 

управління підприємством. 

2. З’ясовано фундаментальне значення поняття «стратегічне 

планування» у ході трактування й розуміння в питаннях досягнення 

стратегічних орієнтирів підприємства, яке покликане забезпечити 

взаємозв'язки між окремими структурними підрозділами підприємства, 

відповідно до реалізації технологічного ланцюжка: наукові дослідження і 

розробки, виробництво, збут і обслуговування. 

3. Визначено місце маркетингового планування в стратегічному 

плані вітчизняних підприємств та наведено особливості взаємозв’язку 

стратегічного плану із системою заходів відповідно до маркетингової 

концепції та доведена його важливість як ефективного управлінського 

інструменту, у процесі якого проводиться оцінювання можливостей 

здійснення виробничо-комерційної діяльності підприємства відповідно до 

видів маркетингового планування (операційного та стратегічного). 

4. Обґрунтовано та схематично представлено сутність та зміст 

маркетингового стратегічного планування на рівні підприємства. 

Представлено авторське визначення поняття «маркетингового стратегічного 

планування», за яким запропоновано розглядати його як управлінський 

процес, спрямований на створення способів обґрунтування майбутньої 

поведінки маркетингової системи підприємства, що забезпечує ефективне 

виробництво, розподіл і реалізацію продукції з метою підтримання 

стратегічних напрямків між цілями підприємства та її ресурсними 

можливостями.  

5. Розкрито завдання маркетингового стратегічного планування, які 

орієнтують діяльності підприємства на задоволення потреби клієнта та 
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постійний моніторинг ситуації на підприємстві, виявлення можливостей 

щодо зміни діяльності підприємства в напрямках, що забезпечують його 

ефективний розвиток та високий рівень рентабельності.  

6. Узагальнено принципи маркетингового  стратегічного планування, 

що забезпечують дієвість й ефективність процесу його розроблення та 

поглиблюють розуміння запланованих заходів, зокрема, принципи: 

достовірності, циклічності, обґрунтованості, економічності, 

багатоваріантності, координованості, гнучкості, стратегічної орієнтованості. 

7. Розглянуто видові ознаки стратегічного маркетингового планування 

на підприємстві, які поділено на три рівні: корпоративний; функціональний 

(стратегічної бізнес-одиниці або окремого структурного підрозділу); 

інструментальний (окремого товару/марки), реалізація яких відбувається за 

методами «згори вниз» та «знизу вгору». 

8. Представлено структуризацію процесу реалізації маркетингового 

стратегічного планування на  підприємстві за розробленими етапами: 1) 

встановлення цільових установок маркетингової діяльності відповідно до 

корпоративних цілей; 2) проведення маркетингового аудиту; 3) здійснення 

стратегічного аналізу діяльності підприємства; 4) розробка пропозицій; 5) 

визначення стратегій маркетингу за сценаріями розвитку; 6) оцінка 

очікуваних результатів; 7) визначення альтернативних планів та їх 

комбінація; 8) впровадження маркетингового стратегічного плану та 

контроль за його реалізацією. 
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РОЗДІЛ 2. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПрАТ «ОБОЛОНЬ» 

 

 

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства ПрАТ 

«Оболонь» 

 

 

Пиво безалкогольна галузь є досить великою складовою частиною  

харчової  промисловості  в Україні,  однією з найбільш рентабельних галузей 

в національному господарстві країни.   

На ринку України виробляється понад 880 найменувань пива. Серед 

всіх алкогольних продуктів пиво займає перше місце по продажах і 

становить 46,1% в сегменті алкогольних напоїв. За 2016 рік  обсяги продажів 

в  пивній  категорії зросли  на  20,5%.  З  2015 р. ціна  на  пиво  тільки росла:  

в  порівнянні  з  2014  вона збільшилася на 37%. У 2016-2018 рр. тенденція 

зберіглась: ціна виросла на 27% [36]. 

Приватне акціонерне товариство «Оболонь» − єдина українська 

пивоварна корпорація, яка входить у сорок найбільших пивоварних  

концернів  світу  і  є одним  із  лідерів  пивного ринку  України.  Місія 

компанії: «Щодня ми працюємо, щоб бути першими і не залишити спраглих 

на планеті».  

ПрАТ «Оболонь», зареєстроване 29.06.1993 року,  розташовується за 

адресою: м. Київ, вул. Богатирська 3. Історія компанії веде свій початок із 

1974 року, коли розпочалося будівництво  Київського пивзаводу № 3. 

Сьогодні до  складу  корпорації  «Оболонь» входять:  головний  завод  

у  Києві  −  ПАТ  «Оболонь»,  який  є  найбільшим  пивзаводом  в  Україні та 

дев'ять підприємств у регіонах країни: два дочірніх підприємства − ДП ПАТ 

«Пивоварня Зіберта» та ДП ПАТ «Красилівське», шість підприємств із 
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корпоративними правами – ПАТ «Охтирський  пивоварний  завод»,  ПрАТ  

«Бершадський комбінат»,  ПрАТ  «Дятьківці»,  ТОВ  «Оболонь Агро», ПрАТ 

«Рокитнівський скляний завод» і два відокремлених цехи − завод в 

Олександрії Кіровоградської області і солодовий завод у смт. Чемерівці в 

Хмельницькій області. У цілому на  ПрАТ «Оболонь» працює близько 7,5 

тис. осіб [37]. 

Діяльність ПрАТ «Оболонь» представлена за основними видами 

продукції відповідно до видів економічної діяльності:  

 виробництво пива (КВЕД 11.05);  

 виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод 

та інших вод розлитих у пляшки (КВЕД 11.07);  

 виробництво фруктових і овочевих соків (КВЕД 10.32).  

Структура виробничих потужностей та продуктового портфеля ПрАТ 

«Оболонь» за видами продукції формувалася протягом довгих років пiд 

впливом соціально-економічного розвитку України (Додаток А, табл. 2.1) 

[37]. Скорочена структура продуктового портфеля на ПрАТ «Оболонь» за 

2018 р. (рис. 2.1).  

  

 

Рис. 2.1. Структура продуктового портфеля на ПрАТ «Оболонь»  за 

2018 р., % [37] 
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У структурі продуктового портфеля ПрАТ «Оболонь» основну частку 

складає виробництво основного продукту – пива, що представлено 60% від 

загального обсягу . Сьогодні підприємство  виробляє як мінімум 7 видів 

пивної продукції, а її портфель формують дванадцять пивних торгових марок 

[37]: 

 види пивної продукції «Оболонь» («Оболонь Світле», «Оболонь 

Солодове», «Оболонь Нефільтроване», «Оболонь Трофейне», «Оболонь 

Безалкогольне»); 

 види пивних торгових марок: «hike» (hike premium, hike-chill, hike 

alcohol-free); «Beer Mix» («Beer Mix-Вишня», «Beer Mix-Лимон», «Beer Mix-

Малина», «BeerMix-Гранат», «BeerMix-Кавун»); «Зіберт» («Zibert Світле», 

«Zibert Weissbier»); «Carling»; «Zlata Praha» («Zlata Praha», «Zlata Praha 

Cerne»); «Жигулівське»; «Десант»; «Hadrmix» («Hadrmix Citrus», «Hardmix 

Lemon+Ginger»); «Piwny kubek» ("Пивний кухоль"); «Южанка»; «Охтирське» 

(«Охтирське світле», «Охтирське козацьке», «Рідний Шубін Світле»); 

 види пивних марок сидру, що виготовляються компанією: «Ciber» 

(Ciber, Ciber Квіти бузини, Ciber Журавлина); «Sharm» (Sharm, Sharm 

Персик); 

 До 23% в структурі продуктового портфеля ПрАТ «Оболонь» 

відводиться на виробництво безалкогольної продукції: «Живчик» (Живчик 

Яблуко, Живчик Яблуко негазований, Живчик Лимон, Живчик Груша, 

Живчик Вишня, Живчик Апельсин, Живчик Апельсин негазований), 

«Лимонад», «Ситро», «Тархун», «Оболонь зі смаком лайма», Кола Нова», 

«Унік», «Квас Старокиївський» (Старокиївський, Старокиївський Білий, 

Старокиївський Темний). 

Мінеральні та питні води в структурі торгового портфеля ПрАТ 

«Оболонь» займають 15% від загального обсягу: «Оболонська» 

(«Оболонська», «Оболонська слабогазована», «Оболонська-2», «Оболонська-

2 негазована», «Оболонська плюс лимон», «Оболонська з лимоном і 
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апельсином»), «Прозора» («Прозора сильногазована», «Прозора 

негазована»), «Аквабаланс», «Охтирська», «Збручанська 77», «Кремінка». 

 Види слабоалкогольної продукції підприємства ПрАТ «Оболонь» 

складають незначну частину – 2% від загального обсягу : «Водка Лайм», 

«Ром-кола», «Бренді-кола», «Джин-тонік», «Віскі Вишня», «Rio» («Rio Піна 

Колада», «Rio де Мохіто», «Rio Маргарита»). 

Крім продукції основного торгового портфеля ПрАТ «Оболонь» 

включає виробництво супутньої продукції, зокрема, різноманітні види снеків: 

«Оболонські сухарики» («Оболонські зі смаком барбекю», «Оболонські зі 

смаком холодцю та хрону», «Оболонські зі смаком червоної ікри», 

«Оболонські зі смаком бекону»), «Bulba Grenki» («Bulba Grenki зі смаком 

копчених ковбасок», «Bulba Grenki зі смаком холодцю з хроном», «Bulba 

Grenki зі смаком бекону»). 

Сьогодні ПрАТ «Оболонь» декларує безпеку і відповідність своєї 

продукції до міжнародних стандартів. Виробництво продукції ПрАТ 

«Оболонь» відбувається відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2001 (Системи 

управлiння якiстю), ДСТУ ISO 22 000:2007 (Системи управлiння безпечнiстю 

харчових продуктiв), ДСТУ ISO 14 001:2006 (Системи екологiчного 

керування), ДСТУ-П OHSAS 18 001:2006 (Системи управлiння безпекою та 

гiгiєною працi) [37]. 

ПрАТ «Оболонь» має у наявності: варильну систему Ziemann 

(Німеччина), що включає 12 варок на день по 750 гектолітрів сусла та 

забезпечує у 2 рази менше теплової енергії; фільтраційні  установки KHS 

(Німеччина), що включає 950 гектолітрів пива на годин; найбільшу лінія 

розливу в Україні: 110 000 пляшок (0,5л) за годину. 

Щодо експорту продукції, то «Оболонь» першою у колишньому СРСР 

почала експортувати пиво за кордон. У 1989 році першими спробували  смак  

українського пива у Великій Британії.   

Пиво з України експортується в майже 60 країн світу, серед яких 

основна частка припадає на країни СНД  -  82%, зокрема, Білорусь та 
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Молдова, а також Литва та Грузія. У 2017 році експорт українського пива 

збільшився на 50%, в порівнянні з 2016 роком. Сьогодні Україна входить в 

ТОП-10 головних постачальників пива в ЄС: 1) Мексика (211 млн літрів і 

52% від всього імпорту); 2) Сербія (48 млн л., 12%); 3) США (39 млн л., 

10%); 4) Білорусь (23 млн л., 6%); 5) Китай (16 млн. Л., 4%); 6) Україна (11 

млн л., 3%). Експортна  стратегія ПрАТ «Оболонь» направлена на розбудову 

довготривалих  партнерських відносин  із  дистриб’юторами.  Підприємство  

не прагне будь-якою ціною здійснити разову поставку і поставити ще одну 

точку на карті світу[38].   

Організаційна структура та структура управління ПрАТ «Оболонь» 

наведена у додатку Б рис.2.1. Середньооблікова чисельність працівників 

ПрАТ «Оболонь» 2 699 осіб. У 2018 році близько 4,8% або 254 осіб від 

загальної кількості працюючих на підприємствах ПрАТ «Оболонь» складали 

люди з особливими потребами [37]. 

Проаналізуємо динаміку обсяг, складу та структури балансу (активів й 

пасивів) підприємства ПрАТ «Оболонь» за період  2013 – 2018 рр. (Додаток 

В, табл. 2.1) [37]. Динаміка структури активів ПрАТ «Оболонь» представлена 

у таблиці 2.1. 

Встановлено, що необоротні активи складають найбільший обсяг у 

складі усіх активів підприємства, зокрема, у 2018 році – 2 432 567 тис. грн., 

порівняно з 2017 роком, У складі необоротних активів найбільшу питому 

вагу займають основні засоби, які  зростають до 2015 року –   1 964 376    тис. 

грн., але далі спостерігається їх стрімке зниження, у відносних значеннях їх 

частка зменшилась з 54,1% у 2014 році до 49,1% у 2017 році. Обсяги 

нематеріальних активів впродовж досліджуваного періоду зростають з 10 496 

тис. грн. у 2013 році  до 33 598 тис. грн. у 2017 році, проте далі 

спостерігається їх зменшення. Частка нематеріальних активів у загальному 

обсязі активів підприємства досить мала, від 0,3 % у 2013 році до 1,1% у 2017 

році, та зниження спостерігається у 2018 році на 0,4%, та складало – 0,7%. 
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Таблиця 2.1 

Динаміка структури активів ПрАТ «Оболонь» за період  2013 – 2018  рр., % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив Код 

рядка 

Роки Абсолютна 

зміна 2018 р. 

до 2017 р. 
2013  2014  2015  2016  2017  2018  

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 0,7 -0,4 

- первісна вартість 1001 1,1 1,2 1,5 2,0 2,5 2 -0,4 

- накопичена амортизація 1002 0,8 0,8 0,9 1,1 1,4 1,4 -0,1 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4,5 3,7 2,5 1,2 1,2 1 -0,2 

Основні засоби: 1010 57,4 54,4 54,1 53,3 49,1 56 6,9 

- первісна вартість 1011 109,6 109,2 112,5 115,2 114,8 113,1 -1,7 

- знос 1012 52,2 54,8 58,4 62 65,7 57,1 -8,6 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які облік-ся за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

1030 1,5 1,6 1,7 2,1 2,5 2,2 -0,4 

- інші фінансові інвестиції 1035 0,3 0,3 0,3 1,0 1,9 1,5 -0,4 

Відстрочені податкові активи 1045 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Усього за розділом I 1095 64,3 60,4 59,3 58,6 55,8 61,6 5,8 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 19,4 20,8 20,7 20,9 24,9 22,7 -2,2 

Поточні біологічні активи 1110 0,5 0,6 0,5 0,2    

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 

1125 10,5 12,1 11 9,4 11 10,6 -0,4 

Дебіторська заборгованість за рахунками: з 

бюджету 

1135 0,2 0,2 0,6 0,9 0,6 0,3 -0,3 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2,1 2,1 2,3 3,5 3,7 1,8 -1,9 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1,9 3 5 6 3,5 0,7 -2,9 

Витрати майбутніх періодів 1170 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 

Інші оборотні активи 1190 0,9 0,7 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 

Усього за розділом II 1195 35,7 39,6 40,7 41,4 44,2 38,4 -5,8 

IІІ. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 

1200        

Баланс 1300 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 
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Важливим активом підприємства, який потребує особливої уваги, є 

дебіторська заборгованість. У 2013 році обсяг всієї дебіторської 

заборгованості склав 12,8% від загального обсягу активів. Станом на 2018 рік 

значення дебіторської заборгованість майже не змінилась та становить – 12,7 

%., хоча за весь період спостерігалися різні значення даної статті, так у 2015 

році було зафіксовано значення 13,8% від загального обсягу активів.  

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

протягом 2013 – 2018 років мала коливний характер. Так у 2013 році її 

значення становило – 343 656,5 тис. грн., а у 2018 році – 418 494,5 тис. грн.  

Що стосується дебіторської заборгованості за рахунками з бюджетом, 

то у 2018 році обсяг даної статті становив – 12 531,5 тис. грн., порівняно з 

2016 роком, де значення складало – 20 045 тис. грн. 

Зростання дебіторської заборгованості не зумовлюється активізацією 

діяльності, однак необхідно пильно слідкувати за термінами такої 

дебіторської заборгованості, щоб вона не вважалась простроченою та не 

перейшла в резерв сумнівних боргів, що створить ризик несплати 

боржниками своїх боргів і як наслідок призведе до втрати підприємством 

своїх активів. 

Гроші та їх еквіваленти зростали до 2016 року та складали – 203 566 

тис. грн., та у 2018 році значення скоротилося до – 26 487 тис. грн.. Частка у 

структурі активів станом на 2018 рік складала 0,7%, що є найменшим 

значення за досліджуваний період.   

Інші оборотні активи та витрати майбутніх періодів займають 

найменший відсоток у складі активів – 0,3% (11 684,5 тис. грн.) та 0,1% 

(3 088,5 тис. грн.), відповідно, у 2018 році.  

В цілому за рахунок збільшення статей балансу, динаміка обсягу та 

складу яких була проаналізована вище, валюта балансу збільшилася на 673 

209 тис. грн. за 2013-2018 роки та складає 3 948 410 тис. грн. 

Одним із ключових елементів власності підприємства є капітал. Саме з 

його формуванням і використанням пов’язана фінансова діяльність 
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підприємства. Проаналізуємо динаміку обсягу, складу та структури  пасивів 

ПАТ «Оболонь» за період 2013 – 2018 р.р. (додаток В, табл. 2.2). Динаміка 

структури активів ПрАТ «Оболонь» представлена у таблиці 2.2 [37]. 

Зареєстрований (пайовий) капітал протягом усіх проаналізованих років 

не змінювався та становив – 32 513 тис. грн. Це зареєстрована частина 

внесків власників до капіталу підприємства. Нерозподілений прибуток 

щороку зростав до 2015 року (31,4% від загальної вартості капіталу 

підприємства), а потім 2018 року значення скорочувалося до 3,2%.   

Нерозподілений прибуток – це частина чистого прибутку, яка 

залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам 

у вигляді дивідендів, формування резервного капіталу, поповнення 

зареєстрованого капіталу та використання на інші потреби.  

Частка капіталу у дооцінках становить – 772 195 тис. грн.  у 2018 році 

та є найбільшим значенням за весь період. Резервний капітал протягом 2013 

– 2015 років залишався без змін та становив – 8 133 тис. грн., та у 2016-2018 

роки значення зменшилося до  8 128 тис. грн.. Забезпечення наступних 

виплат та платежів у 2018 році становило –  3 142 тис. грн. (0,1%), порівняно 

з 2017 роком, коли значення становило – 2 136 тис. грн. (0,1%). 

Довгострокові зобов’язання і за забезпечення мають тенденцію до 

скорочення, у 2018 році значення складає – 218 983,5 тис. грн., порівняно з 

базисним роком обсяг статті складав – 942 973 тис. грн.  

Поточні зобов’язання і забезпечення з кожним роком зростають, та 

займають аж 77,1% (3 042 521,5 тис.грн.)  у 2018 році в загальній сукупності 

капіталу підприємства, з них: 

 поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями  збільшилася на 10,08% (886 377,5 тис. грн.);
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Таблиця 2.2 

Динаміка структури капіталу ПрАТ «Оболонь» у 2013 – 2018  рр., % 

Пасив Код 

рядка 

Роки  

2013  2014 2015  2016  2017  2018  Абсолютна 

зміна 2018 р. 

до 2017 р. 

I. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 1400 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 -0,2 

Капітал у дооцінках 1405 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 19,6 18,61 

Резервний капітал 1415 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 -0,05 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 24,2 26,8 31,4 24,1 6,8 3,2 -3,65 

Усього за розділом I 1495 26,5 28,9 33,4 26,2 7,9 17,4 9,53 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Довгострокові кредити банків 1510 28,8 23,9 25,4 24,8 13,9 5,5 -8,46 

Довгострокові забезпечення 1520    0,0 0,1 0,1 0,01 

Цільове фінансування 1525  0,2 0,2     

Усього за розділом II 1595 28,8 24,0 25,6 24,8 14,0 5,5 -8,45 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 6,8 6,6 8,2 16,1 16,5 28,5 11,99 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгострокових зобов’язаннями 1610 15,7 14,7 8,7 9,5 33,2 22,4 -10,72 

товари, роботи, послуги 1615 16,0 18,3 16,8 16,5 21,5 17,9 -3,57 

розрахунками з бюджетом 1620 1,8 1,8 1,6 1,9 2,4 2,4 -0,01 

розрахунками зі страхування 1625 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 -0,06 

розрахунками  з оплати праці 1630 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 -0,05 

За одержаними авансами 1635      0,8 0,76 

Із внутрішніх розрахунків 1645      0,6 0,6 

Інші поточні зобов'язання 1690 3,8 5,0 5,1 4,4 4,1 4,1 -0,01 

Усього за розділом IІІ 1695 44,7 47,1 41,0 48,9 78,1 77,1 -1,07 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700        

Баланс 1900 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 
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 поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

зменшилася на 3,6% та складає 708 351,5 тис. грн;  

 поточна кредиторська заборгованість з розрахунками з 

бюджетом, зі страхуванням в сумі складають 2,8% від загальної вартості 

капіталу підприємства; 

 інші поточні зобов’язання мають таку саму тенденцію як і інші 

статті пасиву, вони зростають та складають  – 161 497,5 тис. грн. (4,1%). 

Варто зазначити що у період 2013 – 2018 р.р, поточні зобов’язання і 

забезпечення з кожним роком зростають та значно домінують ніж 

довгострокові зобов’язання і забезпечення, в свою чергу довгострокові 

зобов’язання і забезпечення з кожним роком зменшуються та мають значно 

менший обсяг ніж поточні зобов’язання і забезпечення. Встановлено, що 

короткострокові зобов’язання ПрАТ «Оболонь» переважають над 

довгостроковими та  у 2018 році значення питомої ваги короткострокового 

капіталу сягають 93%. 

За рахунок збільшення окремих статей балансу, динаміка яких була 

проаналізована в даному пункті, валюта балансу збільшилася на 673 209 тис. 

грн.. та складає 3 948 410 тис. грн. за період 2013-2018 роки.  

Проведемо аналіз фінансових результатів ПрАТ "Оболонь" за період 

2016-2018 рр. Аналізу доходів підприємства за цей період представлено в 

таблиці 2.3 [37]. 

Чистий дохід в 2018 році склав 3524945 тис. грн., що на 117051 тис. 

грн. менше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік склав (-3.2%). 

У порівнянні із показником за 2016 рік чистий дохід збільшився на 335038 

тис. грн., а темп приросту за 2016-2018 роки склав 10.5%. Питома вага 

чистого доходу в доходах підприємства в 2018 році склала 81.5% . Інші 

операційні доходи склали в 2018 році 504984 тис. грн., що на 30244 тис. грн. 

більше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік склав 6.4%.  
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Таблиця 2.3 

Аналіз динаміки та структури доходів ПрАТ «Оболонь» за 2016-2018 роки 

Вид доходу 

За рік, тис. грн. 
Абсолютне 

відхилення, ± 
Темп приросту, % 

Питома вага у 

підсумку за рік, % 

Відхилення 

питомої ваги, % 

2016 2017 2018 
2018 від 

2017 рр. 

2018 від 

2016 рр. 

2018 від 

2017 рр. 

2018 від 

2016 рр. 
2016 2017 2018 

2018 від 

2017 рр. 

2018 від 

2016 рр. 

Чистий дохід 3189907 3641996 3524945 -117051 335038 -3.2 10.5 81.9 78.1 81.5 3.4 -0.4 

Інші операційні 

доходи 
442476 474740 504984 30244 62508 6.4 14.1 11.4 10.2 11.7 1.5 0.3 

Доход від 

участі в 

капіталі 

8319 13476 386380 -7316 -2159 -54.3 -26.0 0.2 0.3 0.1 -0.1 -0.1 

Інші фінансові 

доходи 
55105 63823 67076 3253 11971 5.1 21.7 1.4 1.4 1.6 0.2 0.1 

Інші доходи 196975 467981 222156 -245825 25181 -52.5 12.8 5.1 10.0 5.1 -4.9 0.1 

Всього доходи 3892782 4662016 4325321 -336695 432539 -7.2 11.1 x x x x x 
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У порівнянні із показником за 2016 рік інші операційні доходи 

збільшилися на 62508 тис. грн. (темп приросту склав 14.1%). Питома вага 

інших операційних доходів в доходах підприємства в 2018 році склала 11,7%. 

Доход від участі в капіталі в 2018 році склав 386380 тис. грн., що на 

7316 тис. грн. більше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік 

склав -54.3%. У порівнянні із показником за 2016 рік доход від участі в 

капіталі збільшився на 2159 тис. грн., темп приросту за 2 роки склав -26.0%. 

Питома вага доходу від участі в капіталі в доходах підприємства в 2018 році 

склала 0.1%. 

Інші фінансові доходи в 2018 році склали 67076 тис. грн., що на 3253 

тис. грн. більше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік склав 

5.1%. У порівнянні із показником за 2016 рік інші фінансові доходи 

збільшилися на 11971 тис. грн. Питома вага інших фінансових доходів в 

доходах підприємства в 2018 році склала 1.6%. 

Інші доходи в 2018 році склали 222156 тис. грн., що на 245825 тис. грн. 

менше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік склав -52.5%. У 

порівнянні із показником за 2016 рік інші доходи збільшилися на 25181 тис. 

грн. Питома вага інших доходів в доходах підприємства в 2018 році склала 

5.1%. 

Загальна сума доходів в 2018 році становила 4 325 321 тис. грн., що на 

336695 тис. грн. менше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік 

склав -7.2%. У порівнянні із показником за 2016 рік загальна сума доходів 

збільшилася на 432539 тис. грн. 

Проведемо аналіз витрат ПрАТ «Оболонь» за період 2016-2018 рр. та 

представимо у таблиці 2.4 [37]. Собівартість реалізації продукції в 2018 році 

становила 2378936 тис. грн., що на 9458 тис. грн. менше значення 2017 року. 

Темп приросту за 2017-2018 роки склав -0.4. У порівнянні із показником за 

2016 рік собівартість реалізації продукції збільшилася на 350208 тис. грн., а 

темп приросту за цей період склав 17.3%. Питома вага собівартості реалізації 

у загальних витратах підприємства у 2018 році склала 55.1%. 
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Таблиця 2.4 

Аналіз динаміки та структури витрат ПрАТ "Оболонь" за 2016-2018 роки 

 

Види витрат, тис. грн. 

За рік, тис. грн. 
Абсолютне 

відхилення, ± 

Темп приросту, 

% 

Питома вага у підсумку 

за рік, % 

Відхилення 

питомої ваги, % 

2016 2017 2018 
2018 від 

2017 рр. 

2018 від 

2016 рр. 

2018 

від 

2017 

рр. 

2018 

від 

2016 

рр. 

2016 2017 2018 

2018 

від 

2017 

рр. 

2018 

від 

2016 

рр. 

Собівартість реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

2028728 2388394 2378936 -9458 350208 -0.4 17.3 45.4 47.2 55.1 7.9 9.7 

Адміністративні витрати 189329 178381 21263 -157118 -168066 -88.1 -88.8 4.2 3.5 0.5 -3.0 -3.7 

Витрати на збут 847429 848865 833385 -15480 -14044 -1.8 -1.7 19.0 16.8 19.3 2.5 0.3 

Інші операційні витрати 393263 358335 409965 51630 16702 14.4 4.2 8.8 7.1 9.5 2.4 0.7 

Фінансові витрати 195268 306245 309935 3690 114667 1.2 58.7 4.4 6.0 7.2 1.1 2.8 

Втрати від участі в 

капіталі 
11814 2508 9735 7227 -2079 288.2 -17.6 0.3 0.05 0.2 0.2 -0.04 

Інші витрати 802002 979390 353727 -625663 -448275 -63.9 -55.9 18.0 19.3 8.2 -11.2 -9.8 

Всього витрати 4467833 5062118 4316946 -745172 -150887 -14.7 -3.4 x x x x x 
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Адміністративні витрати склали у 2018 році 21263 тис. грн., що на 

157118 тис. грн. менше значення попереднього року. Темп приросту за 

останній рік склав -88.1. У порівнянні із показником за 2016 рік 

адміністративні витрати зменшилися на 168066 тис. грн., за період з 2016 по 

2018 роки темп приросту адміністративних витрат склав -88.8%. Питома вага 

адміністративних витрат у загальній їх сумі в 2018 році склала 0.5% . 

Витрати на збут в 2018 році склали 833385 тис. грн., що на 15480 тис. 

грн. менше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік склав -1.8% .У 

порівнянні із показником за 2016 рік витрати на збут зменшилися на 14044 

тис. грн., темп приросту за цей період склав -1.7%. Питома вага витрат на 

збут у витратах підприємства в 2018 році склала 19.3%. 

Інші операційні витрати в 2018 році склали 409965 тис. грн., що на 

51630 тис. грн. більше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік 

склав 14.4%. У порівнянні із показником за 2015 рік інші операційні витрати 

збільшилися на 16702 тис. грн. Питома вага інших операційних витрат у 

витратах підприємства в 2018 році склала 9.5%. 

Фінансові витрати в 2018 році склали 309935 тис. грн., що на 3690 тис. 

грн. більше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік склав 1.2%. У 

порівнянні із показником за 2016 рік фінансові витрати збільшилися на 

114667 тис. грн. Питома вага фінансових витрат у витратах підприємства в 

2018 році склала 7.2%. 

Втрати від участі в капіталі в 2018 році склали 9735 тис. грн., що на 

7227 тис. грн. більше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік 

склав 288.2%. У порівнянні із показником за 2016 рік втрати від участі в 

капіталі зменшилися на 2079 тис. грн. Питома вага витрат від участі в 

капіталі у витратах підприємства в 2018 році склала 0.2%. 

Інші витрати в 2018 році склали 353727 тис. грн., що на 625663 тис. 

грн. менше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік склав -63.9%. 

У порівнянні із показником за 2016 рік інші витрати зменшилися на 448275 
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тис. грн. Питома вага інших витрат у витратах підприємства в 2018 році 

склала 8.2%. 

Загальна сума витрат в 2018році склала 4316946 тис. грн., що на 745172 

тис. грн. менше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік склав -

14.7%. У порівнянні із показником за 2016 рік загальна сума витрат 

зменшилася на 150887 тис. грн., темп приросту витрат за 2 роки склав -3.4%. 

Проаналізуємо структуру операційних витрат ПрАТ "Оболонь" за 

елементами, результати аналізу якої представимо в таблиці 2.5 [37]. 

Матеріальні витрати в 2018 році склали 2105266 тис. грн., що на 391728 

тис. грн. менше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік склав -

15.7%. У порівнянні із показником за 2016 рік матеріальні витрати 

збільшилися на 341757 тис. грн. Питома вага матеріальних витрат в загальній 

сумі операційних витрат підприємства в 2018 році склала 62.2%. 

Витрати на оплату праці в 2018 році склали 316144 тис. грн., що на 

18961 тис. грн. більше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік 

склав 6.4% 

Матеріальні витрати в 2018 році склали 2105266 тис. грн., що на 391728 

тис. грн. менше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік склав -

15.7%. У порівнянні із показником за 2016 рік матеріальні витрати 

збільшилися на 341757 тис. грн. Питома вага матеріальних витрат в загальній 

сумі операційних витрат підприємства в 2018 році склала 62.2%. 

Витрати на оплату праці в 2018 році склали 316144 тис. грн., що на 

18961 тис. грн. більше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік 

склав 6.4%   

У порівнянні із показником за 2016 рік витрати на оплату праці  

збільшилися на 18793 тис. грн. Питома вага витрат на оплату праці в 

загальній сумі операційних витрат підприємства в 2018 році склала 9.3%.  

Витрати на соціальне страхування в 2018 році склали 67027 тис. грн., 

що на 31597 тис. грн. менше значення 2017 року. 
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Таблиця 2.5 

Аналіз динаміки та структури операційних витрат ПрАТ "Оболонь" за 2016-2018 роки 

Види витрат, тис. 

грн. 

За рік, тис. грн. 
Абсолютне 

відхилення, ± 
Темп приросту, % 

Питома вага у 

підсумку за рік, % 

Відхилення 

питомої ваги, % 

2016 2017 2018 
2018 від 

2017 рр. 

2018 від 

2016 рр. 

2018 від 

2017 рр. 

2018 від 

2016 рр. 
2016 2017 2018 

2018 від 

2017 рр. 

2018 від 

2016 рр. 

Матеріальні 

витрати 
1763509 2496994 2105266 -391728 341757 -15.7 19.4 56.9 72.5 62.2 -10.3 5.3 

Витрати на оплату 

праці 
297351 297183 316144 18961 18793 6.4 6.3 9.6 8.6 9.3 0.7 -0.3 

Витрати на 

соціальне 

страхування 

105337 98624 67027 -31597 -38310 -32.0 -36.4 3.4 2.9 2.0 -0.9 -1.4 

Амортизація 176696 175062 186618 11556 9922 6.6 5.6 5.7 5.1 5.5 0.4 -0.2 

Інші витрати 758118 377185 711215 334030 -46903 88.6 -6.2 24.4 10.9 21.0 10.1 -3.4 

Всього витрат 3101011 3445048 3386270 -58778 285259 -1.7 9.2 x x x x x 
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Темп приросту за останній рік склав -32.0%. У порівнянні із 

показником за 2016 рік витрати на соціальне страхування зменшилися на 

38310 тис. грн. Питома вага витрат на соціальне страхування в загальній сумі 

операційних витрат підприємства в 2018 році склала 2.0%. 

Амортизаційні витрати в 2018 році склали 186618 тис. грн., що на 

11556 тис. грн. більше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік 

склав 6.6%. У порівнянні із показником за 2016 рік амортизаційні витрати 

збільшилися на 9922 тис. грн. Питома вага амортизаційних витрат в загальній 

сумі операційних витрат підприємства в 2018 році склала 5.5%. 

Інші витрати в 2018 році склали 711215 тис. грн., що на 334030 тис. 

грн. більше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік склав 88.6%. 

У порівнянні із показником за 2016 рік інші витрати зменшилися на 46903 

тис. грн. Питома вага інших витрат операційної діяльності в загальній сумі 

операційних витрат підприємства в 2018 році склала 21.0%. 

Загальна сума витрат в 2018 році становила 3386270 тис. грн., що на 

58778 тис. грн. менше значення 2017 року. Темп приросту за останній рік 

склав -1.7%. У порівнянні із показником за 2016 рік загальна сума витрат 

збільшилася на 285259 тис. грн. 

 

 

2.2. Фінансовий аналіз діяльності підприємства ПрАТ «Оболонь» 

 

 

Оцінка ефективності фінансового стану підприємства ПрАТ «Оболонь» 

була визначена шляхом аналізу чотирьох груп показників: 1) ліквідності та 

платоспроможності, 2) фінансової стійкості, 3) ділової активності, 4) 

рентабельності. Кожна група позначених показників характеризує окремий 

аспект діяльності суб’єкта господарювання ПрАТ «Оболонь». 

На першому етапі оцінки ефективності управління фінансовим станом 

було проведено аналіз ліквідності та платоспроможності ПрАТ «Оболонь». 
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Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення майна в кошти 

платежу. Чим менше час, необхідний для перетворення окремого виду 

активів, тим вища його ліквідність. Таким чином, ліквідність підприємства – 

це його здатність перетворити свої активи в кошти платежу для погашення 

короткострокових зобов’язань. Платоспроможність характеризується 

достатньою кількістю оборотних активів підприємства для погашення своїх 

зобов'язань протягом року [39; 40].  

Оцінку ліквідності та платоспроможності ПрАТ «Оболонь» 

виконувалась за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють 

зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із 

сумою поточних зобов’язань. Динаміка показників ліквідності та 

платоспроможності  представлена на рис. 2.2 

 

Рис. 2.2. Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПрАТ 

«Оболонь»  за період  2013 – 2018 р.р.  

Результати розрахунків показали, що коефіцієнт негайної (абсолютної) 

ліквідності ПрАТ «Оболонь», протягом 2013-2018 років, змінювався 
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стрибкоподібно, зростання спостерігалось лише наприкінці 2015 року та має 

значення 0,16, а різке зниження відбулось у 2015 році.  У 2018р. коефіцієнт 

має значення 0,001, тобто невідповідність фактичного значення показника 

нормативному, свідчить про відсутність можливостей у підприємства 

погашення власних поточних зобов’язань в повному обсязі за рахунок 

реалізації всіх оборотних активів. Коефіцієнт покриття (загальної  

ліквідності) у 2018р. має значення 0,52, що є нижчим за нормативне значення 

(1-3). Дані значення показники свідчать про неплатоспроможність та 

некредитоспроможність ПрАТ «Оболонь». Проміжний коефіцієнт покриття 

протягом усього періоду дослідження був суттєво нижчим за рекомендоване 

значення (вище 0.7-0.8). Цей показник почав стрімко знижуватись з 2015 

року до 2018 (з 0,51 до 0,22), що свідчить про те, що підприємство 

неспроможне погасити достатню частину поточних зобов’язань за рахунок 

найбільш ліквідних оборотних коштів. 

Отже, за результатами оцінки показників ліквідності та 

платоспроможності ПрАТ «Оболонь» встановлено, що підприємство 

перебуває у важкому фінансово-економічному становищі. Слабкими 

параметрами фінансового стану ПрАТ «Оболонь» можна назвати наявність 

активів, що не використовуються підприємством, постійне збільшення 

обсягів кредиторської заборгованості. 

Також відсутність можливостей у підприємства погашення власних 

поточних зобов’язань в повному обсязі за рахунок реалізації всіх оборотних 

активів. Фінансування активів підприємства в основному за рахунок 

позикових коштів. Низька дебіторська, кредиторська та результативність 

функціонування підприємства в цілому, погіршення можливостей 

контролювати витрати. Наявний ризик неплатоспроможності через дефіцит 

ліквідних коштів. Знижується ефективність використання власного капіталу. 

У 2015-2018 роках відсутність чистого прибутку, який власник отримає з 

кожної вкладеної гривні.  
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Наступною найважливішою характеристикою фінансового стану 

підприємства ПрАТ «Оболонь» є його фінансова стійкість, яка являє собою 

надійно гарантовану платоспроможність, рівновагу між власними та 

залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури 

і партнерів, довіру кредиторів та рівень залежності від них, наявність такої 

величини прибутку, який би забезпечив самофінансування.  

Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Оболонь» наведена на 

рис. 2.3. 

 

 

Рис. 2.3. Динаміка оціночних показників фінансової стійкості ПрАТ 

«Оболонь» у 2013 – 2018 рр. 

 

Результати розрахунків показників фінансового стану на основі даних 

балансу та звіту про фінансовий результат ПрАТ «Оболонь» показали, що 

коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами не відповідає 

фактичному значенню показника (-1,16 на початок 2018 року) відносно 

нормативу ( >0,3 - 0,4), що свідчить про  зниження фінансової стійкості 
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ПрАТ «Оболонь»,  дефіциту грошових коштів та підвищення ризиків 

позикодавців. 

Коефіцієнт фінансової автономії та коефіцієнт заборгованості 

характеризують залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування 

та високого ризику невиконання власних зобов’язань. За досліджуваний 

період 2013-2018 роках спостерігаємо постійне зниження коефіцієнта 

фінансової автономії, що спричинено отриманням підприємством збитків у 

2016 – 2018 роках і відповідно «проїданням» власного капіталу.  

За досліджуваний період 2013-2018 років оцінка частки власного 

капіталу ПрАТ «Оболонь», що знаходиться в обороті показала, що усі 

необоротні активи підприємства фінансуються за рахунок власного капіталу, 

а частина їх ще й за рахунок довгострокових позикових коштів, тому про 

гнучкість у використанні власних коштів підприємства неможливо говорити. 

Вкрай стрімке зниження цих показників може ще свідчити про 

можливе уповільнення погашення дебіторської заборгованості ПрАТ 

«Оболонь»  або посилення умов надання товарного кредиту з боку 

постачальників та підрядників. Оцінка ступеня перевищення кредиторської 

заборгованості над дебіторською за досліджуваний період 2013-2018 роках 

показала, що даний коефіцієнт знизився у 2015 року до 1,55, а потім виріс до 

2,05 у 2018 році. 

Це свідчить про позитивну тенденцію зниження кредиторської 

заборгованості підприємства ПрАТ «Оболонь», але в той же час відбувається 

стрімке нарощення суми дебіторської заборгованості, що унеможливлює 

ефективне і вчасне використання вільних грошових коштів підприємством в 

нестабільних економічних умовах господарювання.  

Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах значною 

мірою обумовлюється його діловою активністю. Ділова активність 

оцінюється системою показників, які характеризують найважливіші сторони 

діяльності ПрАТ «Оболонь». Динаміка показників ділової активності ПрАТ 

«Оболонь» представлена на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Динаміка коефіцієнтів  ділової активності ПрАТ «Оболонь»  у 

2013 – 2018 р.р. 

 

Результати розрахунків довели про достатню швидкість оборотних 

активів ПрАТ «Оболонь» відповідно до його галузевих особливостей з 

виробництва пива та безалкогольних напоїв, що свідчить про ефективну 

політику використання фінансових ресурсів на підприємстві.   

Стабільна динаміка оборотності дебіторської заборгованості свідчить 

про якісну роботу керівництва підприємства з питань формування та 

використання дебіторської заборгованості, що дозволяє продуктивно 

використовувати період кредитування дебіторів ПрАТ «Оболонь», и тим 

самим намагається уникнути ризику неплатоспроможності з кредиторами. 

Так як динаміка коефіцієнту оборотності кредиторської заборгованості є 

нестабільної та поступово зменшується від 5 у 2013 р. до 3 оборотів у 2018р., 

що є негативною тенденцією, оскільки підприємство кредитується своїми 

контрагентами на менший термін.  
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Що стосується тривалості операційного циклу як ключового показника 

ділової активності підприємства ПрАТ «Оболонь», то він щорічно зростає від 

136 днів у 2013 р. до 181 дня у 2018 році, що є негативним явищем та 

відбиває стан, розрахункової і кредитної дисципліни, ступінь досягнення 

оптимального співвідношення власних і залучених підприємства коштів, 

заданого рівня фінансової стійкості [42]. Динаміка тривалості фінансового та 

операційного циклу ПрАТ «Оболонь» за період 2013-2018 рр. наведена на 

рис. 2.5. 

  

 

Рис. 2.5. Динаміка тривалості фінансового та операційного циклу ПрАТ 

«Оболонь» за період 2013-2018 рр. 

 

Тривалість фінансового циклу у ПрАТ «Оболонь», як ключового 

інструменту оцінки якості управління оборотними активами, має нестабільну 

динаміку: у 2013-2014 рр. його тривалість складав – 53-55 дні, у 215-2016рр. 

– 62-64 дні, у 2018р. – 72 дні. Результати розрахунків тривалості фінансового 

циклу як критерію якості управління свідчать про негативну тенденцію 

діяльності ПрАТ «Оболонь» та управління його фінансовими ресурсами, тоді 
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як в нормативному форматі даний показник повинен прагнути до мінімальної 

величини. Отже, зростання терміну фінансового циклу для підприємств є 

фактором падіння ринкової вартості бізнесу[42].  

Кінцевим показником в процесі дослідження ефективності формування 

та використання активів і капіталу ПрАТ «Оболонь» є рентабельність[40; 42; 

42]. Динаміка показників рентабельності ПАТ «Оболонь» представлена на 

рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Динаміка показників-індикаторів рентабельності ПрАТ 

«Оболонь»  за період 2013 – 2018 рр., % 
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ПрАТ «Оболонь» ефективність використання власного капіталу знизилась і 

від’ємне значення чистої збитковості власного капіталу зростає до 1,59 %  у 

2017 року, що свідчить про те, що підприємство не знайшло резервів 

зниження витрат, які б в майбутньому надало б йому змогу покращити 
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фінансову ситуацію. Проте у 2018 р. інвестиційна активність підприємства 

сприяла покращенню фінансової ситуації та зміни  цього показника з (-

1,59%) до (-0,27%). Така ж ситуація стосується з коефіцієнтом 

рентабельності активів ПрАТ «Оболонь», значення якого залежать від 

значень власного прибутку, що за останні три роки характеризується 

від’ємним значенням. 

Рентабельність обороту продажів щорічно знижується від 0,31% у 2014 

р. до 0,03% у 2018 р., що є негативною тенденцією та свідчить про 

недостатній обсяг прибутку на одиницю обороту (продажів) і частки 

прибутку в ціні продукції. Рентабельність операційних витрат ПрАТ 

«Оболонь» за досліджуваний період змінювалась стрибкоподібно, у 2014 

році відбулось збільшення до 0,12% відносно  0,07% у 2013 році, що було 

зумовлено перевищенням темпів зростання доходів над темпами зростання 

витрат підприємства, відбулося збільшення ефективності операційних витрат 

підприємства. У 2018 році значення рентабельності операційних витрат 

складає 0,06%. Результати показників рентабельності є свідченням 

відсутності можливостей ПрАТ «Оболонь» в повному обсязі покривати 

вартість залучення банківських кредитів, фінансування операційної 

діяльності за рахунок банківських кредитів є неефективним.  

 

 

2.3. Оцінка процесу маркетингового стратегічного планування на 

підприємстві ПрАТ «Оболонь» 

 

 

Незважаючи на недостатність фінансового забезпечення підприємства 

ПрАТ «Оболонь», яка призвела до скорочення ринку пива та безалкогольної 

продукції, стратегічною метою підприємства є  ціль налагодити стабільні 

поставки та міцне партнерство, що дозволить збільшити обсяг поставок на 

10%. 
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Проведемо оцінку процесу маркетингового стратегічного планування 

на підприємстві ПрАТ «Оболонь» за допомогою відомого методу 

стратегічного аналізу – SWOT-аналізу, що допоможе виявити можливості й 

загрози зовнішнього середовища, сильні та слабкі сторони підприємства і 

встановити між ними відповідні зв'язки [43]. 

Використовуючи інструменти стратегічного аналізу, керівництво 

підприємства здатне розробити  систему й критерії оцінок відповідності між 

тим, як виконана робота, і тим, що необхідно для ефективної реалізації 

стратегії. Основними вимогами, які повинні встановлюватися до 

використання інструментів стратегічного аналізу є [44]: 

- цілеспрямованість, що дозволяє виділити границі об'єкта аналізу, 

адресність і конкретність висновків; 

- об'єктивність, яка досягається за допомогою використання 

відповідних методів аналізу, вибору показників, що характеризують об'єкт 

дослідження; 

- залучення виконавців із відповідною підготовкою, рівнем знань, що 

володіють необхідним досвідом роботи; 

- своєчасність, яка визначає час і тривалість проведення повинні 

сприяти прийняттю рішень у необхідний момент); 

- системність, що  забезпечує повноту, реальність висновків. 

Основними джерелами SWOT-аналізу у процесі оцінки діяльності 

підприємства є [44]: 

- опубліковані матеріали підприємства (статут, річні звіти, статистичні 

звіти, що подаються до державних органів тощо); 

- внутрішня інформація (звіти керівництву, дані статистичного та 

бухгалтерського обліку, загальні відомості про підприємство); 

- спостереження за діяльністю підприємства; 

- бесіди з керівництвом та спеціалістами; 

- дані про розвиток галузі, тенденцій та прогнозів тощо 
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Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення: 1) сильних 

(Strength) і слабких сторін (Weakness), 2) можливостей (Opportunities)  і 

загроз (Threats) зовнішнього середовища підприємства, 3) встановлення 

зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для 

формулювання стратегії розвитку та функціонування організації [45].   

Опишемо сильні та слабкі сторони діяльності ПрАТ «Оболонь» та 

згрупуємо їх в матрицю внутрішніх особливостей підприємства (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Характеристика сильних та слабких сторін ПрАТ «Оболонь» 
Сфера 

діяльності 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

Маркетинг, 

продукція, 

бренди 

Стійкі ринкові позиції; постійне 

дослідження та аналіз стану ринку, позиції 

підприємства та ключових конкурентів, 

потреб споживачів; розробка нових сотрів 

продукції; підтримка іміджу компанії, 

експорт продукції до 52 країн світу, 

посилення експортних позицій. 

 постійні атаки з боку 

ключових конкурентів; 

 розробка нових сортів 

пива; 

 нестабільність якості 

продукції; 

Виробництво, 

інновації 

Значні виробничі потужності (110-тисячна 

лінія розливу пива, нові ЦКТ); впроваджені 

в виробництво нові формати ПЕТ- пляшок 

з об’ємом 1,5л, 2,4л, 1,1л, 1,5л., встановили 

обладнання для виробництва преформ 

вагою 29г, 37,5г,39,5г,43,5г., реставрація 

преміксів (обладнання для охолодження 

напоїв), встановлено маніпулятор компанії 

«TAWI», оптимізація упаковок та 

рецептур, запуск нових «SKU» (Stock 

Keeping Unit»  

 розміри виробництва 

надто великі, може 

виникнути «хвороба 

великої компанії»;  
 висока вартість 

основних фондів в силу їх 

унікальності; 

 недосконалий процес 

збуту продукції; 
 

Фінанси Зростання  експорту,  можливість 

зниження витрат, вдосконалено поточну 

13-тижневу модель прогнозування 

отримання і витрат грошей, оптимізація 

класифікаторів платежів і посилення 

регламенту витрат.  

 не стійке фінансове 

становище; 

 не висока 

рентабельність;  

Організація, 

управління 

Сформована організаційна структура; 

високий рівень управління; ефективні 

засоби контролю; творчий підхід у 

менеджменті; здатність реалізовувати 

навички персоналу. 

Не завжди високий рівень 

управління структурними 

підрозділами 

Кадри Високий рівень кваліфікації та підготовки 

кадрів; можливість підвищення 

кваліфікації, досвід діяльності, 

корпоративна соціальна відповідальність, 

відносно дешева праця; 

 слабка мотивація 

праці працівників 

підприємства, низька 

виробнича культура 

 

розроблено автором 
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Як видно із таблиці 2.6 ПрАТ «Оболонь» має значні сильні сторони по 

всіх сферах діяльності але також існують слабкі сторони у сфері маркетингу 

та виробництва. Опишемо зовнішні можливості ПрАТ «Оболонь» та 

згрупуємо їх в матрицю можливостей та загроз (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Загальні зовнішні можливості та загрози для ПАТ «Оболонь» 

Потенційні зовнішні можливості  

(О) 

Потенційні зовнішні загрози  

(Т) 

 зростання потреб населення у 

пива та безалкогольних напоях; 

 можливість використання 

нових технологій; 

  розширення виробництва для 

задоволення потреб споживачів; 

 рекламна підтримка нових 

торгових марок в місцях продажів 

(мерчандайзинг); 

 велика ємність ринків сусідніх 

регіонів в ціновій ніші; 

 вдале розташування 

підприємства;  

 позитивний імідж підприємства 

в регіоні; 

 вільні ресурси: управлінський 

персонал середньої ланки та 

виробничі площі; 

 обґрунтоване законодавство. 

 

 інфляція; 

 зниження рівня доходів 

громадян; 

 жорстка конкуренція на ринку; 

 нестабільність якості продукції; 

 технологічна відсталість від 

конкурентів; 

 підвищення ПДВ і акцизів; 

 монополія постачальників; 

 зміни у потребах і смаках 

споживачів; 

 повільний темп зростання 

ринку; 

 негативне ставлення 

громадськості та виконавчої влади 

до реклами пива і розпивання 

напою 

 

розроблено автором 

 

Завершальним етапом SWOT-аналізу є створення полів альтернативних 

стратегій підприємства ПрАТ «Оболонь». Схема утворення цих полів 

представлена у таблиці 2.8. 
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Таблиця 2.8 

Альтернативні стратегії рекомендовані  для ПрАТ «Оболонь» 

 Можливості (О) 

 

Загрози (Т) 

 

С
и

л
ь

н
і 

ст
о

р
о

н
и

 (
S

) 

          

Поле стратегій SO:  

 

1. Освоєння сегмента «дешеве пиво» 

в сусідніх регіонах. 

2. Можливість отримання кредитів з 

банків на закупівлю обладнання під 

заставу основних фондів 

3. Збільшення експорту продукції 

завдяки пізнаваності бренду. 

4. Зміна постачальників і форм 

доставки продукції для зниження 

витрат. 

5 Розробка та здійснення 

маркетингової стратегії освоєння 

нових ринків збуту. 

6. Впровадження нових технологій, 

що дозволяють більш економно 

витрачати сировину, для 

зниження витрат. 

7. Реконструкція виробництва. 

Поле стратегій SТ:  

 

1. Більш повне і ефективне 

використання управлінських 

кадрів для ослаблення впливу 

загроз. 

2. Посилення контролю 

стандартів якості для 

підтримки його рівня. 

3. Активна політика 

просування товару, 

спрямована на масовий 

сегмент населення. 

С
л

а
б

к
і 

ст
о

р
о

н
и

 (
W

) 

Поле стратегій WО:  

 

1. Виявлення нових ринкових ніш і 

швидке їх освоєння. 

2. Постійний моніторинг ринку пива, 

відшукання і налагодження тривалої 

співпраці з постачальниками, 

встановлення контролю над ними 

3. Розробка нових більш 

рентабельних сортів з метою 

зниження ризику від збільшення 

ціни пива за рахунок зростання 

податків і акцизів. 

4. Створення вигідних пропозицій, 

акцій, розпродажі, штучного 

дефіциту для вирішення проблеми 

сезонності попиту. 

Поле стратегій WТ:  

 

1. Поліпшення «керованості» 

організацією з метою зробити 

її більш мобільною. 

2. Постійний контроль якості 

продукції та досягнення його 

стабільності як опори в 

конкурентній боротьбі. 

3. Проведення модернізації 

обладнання з метою 

забезпечення більш високого 

якості виробництва пива. 

4. «Розкрутка» нових торгових 

марок для залучення 

споживачів. 

 

Сформовано автором     
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За результатами проведеного SWOT-аналізу ПрАТ «Оболонь» 

розроблено набір функціональних напрямків розвитку, що будуть формувати 

функціональні стратегії: 

У виробництві:  

 впровадження нових технологій, що дозволяють більш економно 

витрачати сировину, для зниження витрат; 

 реконструкція виробництва; 

 посилення контролю стандартів якості для підтримки його рівня; 

 проведення модернізації обладнання з метою забезпечення більш 

високого якості виробництва пива. 

У маркетингу: 

 постійний моніторинг ринку пива, відшукання і налагодження 

тривалої співпраці з постачальниками, встановлення контролю над ними; 

 виявлення нових ринкових ніш і швидке їх освоєння та вихід нові 

сегменти ринку та на нові ринки; 

 «Розкрутка» нових торгових марок для залучення споживачів; 

 розробка нових більш рентабельних сортів з метою зниження 

ризику від збільшення ціни пива за рахунок зростання податків і акцизів; 

 збільшення експорту продукції завдяки пізнаваності бренду; 

 зміна постачальників і форм доставки продукції для зниження 

витрат; 

 розробка та здійснення маркетингової стратегії освоєння нових 

ринків збуту; 

 створення вигідних пропозицій, акцій, розпродажі, штучного 

дефіциту для вирішення проблеми сезонності попиту. 

У фінансах: 

 розробка заходів щодо підвищення значень основних фінансових 

показників; 
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 отримання кредитів у банках на закупівлю обладнання під заставу 

основних фондів з метою  збільшення прибутку.   

У кадрах: 

 забезпечення збереження раціонально підібраного та 

розставленого персоналу; 

 налагодження більш досконалої системи стимулювання праці.   

В організації управління: 

 більш повне і ефективне використання управлінських кадрів для 

ослаблення впливу загроз; 

 поліпшення «керованості» організацією з метою зробити її більш 

мобільною; 

 проводити роботу зі створення та застосування норм 

організаційної поведінки; 

 переконати трудовий колектив працювати як єдина команда, що 

має спільні цілі, досягнення яких призведе до задоволення потреб кожного 

працівника. 

Системними стратегіями ПрАТ «Оболонь», які є складовими 

конкурентної стратегії розвитку підприємства з виробництва пива та 

безалкогольних напоїв визначені наступні стратегія:  

1) стратегія лідирування за рахунок зниження витрат — одна із 

загальних конкурентних стратегій фірми, що полягає в орієнтації на зайняття 

лідируючого положення в галузі (або на великому сегменті ринку) за рахунок 

економії на витратах при виготовленні масової продукції. Низька 

собівартість продукції є основою для відповідного (нижчого за середній 

рівень) рівня цін. Ідеться про відносно низьку собівартість порівняно з 

конкурентами і означає орієнтацію на завоювання більшої частки ринку, 

тобто наступальну стратегію; 

2) стратегія диференціації. Реалізовуючи стратегію диференціації, 

компанія розширює лінійку своїх брендів, посилює їх позиції, впроваджує 
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новітні методи торгового маркетингу в контролюванні продажів продукції; 

3) стратегія фокусування — це більш глибока диференціація 

продукції, що випускається фірмою, або досягнення нижчих цін (витрат) на 

сегменті, що обслуговується. Іноді обидві сторони цієї стратегії реалізуються 

одночасно. Відносно окремого сегмента ринку тут діють ті самі 

закономірності, що й при реалізації основних стратегій: «лідирування у 

зниженні витрат (цін)» і «лідирування у диференціації продукції» щодо 

ринку взагалі.  

 

Висновки до розділу 2. 

 

 У ході дослідження процесу  маркетингового стратегічного планування 

на підприємстві ПрАТ «Оболонь» зроблені наступні висновки: 

1. Проведено оцінку техніко-економічну характеристику діяльність 

підприємства ПрАТ «Оболонь» та виявлено особливості його діяльності, яка 

пов’язана із структурою виробничих потужностей та продуктового портфеля 

де основним продуктом є виробництво пива (60%), виробництво 

безалкогольних напоїв (23%), виробництво мінеральної води (15%), 

виробництво слабоалкогольних напоїв (2%). 

2. Проаналізовано динаміку обсяг, складу та структури активів 

підприємства ПрАТ «Оболонь» за період  2013 – 2018 рр. Встановлено, що 

необоротні активи складають найбільший обсяг у складі усіх активів 

підприємства де найбільшу питому вагу займають основні засоби, та пасивів, 

де основна частка приходиться на поточні зобов’язання – кредиторську 

заборгованість (перед банками та за товари ) та власний капітал. 

3. Проведено аналіз фінансових результатів ПрАТ «Оболонь» за 

аналізований період, за результатами якого виявлено повільне зростання 

обсягів виробництва та істотне зростання собівартості продукції у порівняні з 

показниками минулих років за рахунок підвищення матеріальних витрат на 

виробництво пива та безалкогольної продукції та виплат на оплату праці 
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працівників. Виявлено відсутність чистого прибутку, коли власник не має 

змогу отримувати доходи  з кожної вкладеної гривні. 

4. Проаналізовано фінансово-господарську діяльність підприємства 

ПрАТ «Оболонь» за основними групи показників: ліквідності, 

рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості.  

5. У ході фінансового аналізу виявлена фінансова неспроможність 

ПрАТ «Оболонь» погашення власних поточних зобов’язань в повному обсязі 

за рахунок реалізації всіх оборотних активів та велика залежність 

підприємства від зовнішніх джерел фінансування, що призводить до 

підвищення ризиків позикодавців та періодичного виникнення дефіциту 

грошових коштів.  

6. У процесі аналізу ключових показників ділової активності - 

операційного та фінансового циклу доведено відсутність заходів  

ефективного використання власного капіталу, що є чинником падіння 

ринкової вартості бізнесу ПрАТ «Оболонь» відповідно до недотримання 

розрахункової і кредитної дисципліни, ступінь досягнення оптимального 

співвідношення власних і залучених підприємства коштів, заданого рівня 

фінансової стійкості. 

7. Оцінено процес маркетингового стратегічного планування на 

підприємстві ПрАТ «Оболонь» за допомогою відомого методу стратегічного 

аналізу – SWOT-аналізу, що допомогло виявити можливості й загрози 

зовнішнього середовища ПрАТ «Оболонь», сильні та слабкі сторони 

підприємства, встановити між ними відповідні зв'язки та розробити набір 

функціональних напрямків розвитку, що будуть формувати функціональні 

стратегії (виробництво, маркетинг, фінанси, кадри, управління). 

8. Запропоновано у діяльності підприємства використовувати 

системні стратегії ПрАТ «Оболонь», які є складовими конкурентної стратегії 

розвитку підприємства з виробництва пива та безалкогольних напоїв 

визначені наступні стратегія, зокрема, стратегія лідирування за рахунок 

зниження витрат, стратегія диференціації, стратегія фокусування.  
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РОЗДІЛ 3. 

ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  НА  ПІДПРИЄМСТВІ ПрАТ 

«ОБОЛОНЬ» 

 

 

3.1. Обґрунтування необхідності удосконалення процесу 

стратегічного маркетингового планування на підприємстві ПрАТ 

«Оболонь» 

 

 

В умовах нестабільного зовнішнього середовища необхідно 

використовувати більш потужний інструмент, який би мав змогу не тільки 

перевести підприємство на новий ефективніший рівень управління, але й 

враховував основні цілі, які стоять перед ним. Одним з таких інструментів є 

організація стратегічного стратегічного планування 

Проте існують проблеми в організації маркетингового стратегічного 

планування на підприємствах галузі виноробства: нерозвиненість 

теоретичних і методичних основ розробки системи планів, відсутність 

єдиного підходу до формування одного з основних документу. 

Так Ф. котляр описує структуру маркетингового стратегічного плану 

через такі основні етапи [54]:  

 аналіз ситуації – оцінка поточної маркетингової ситуації та опис 

стратегічних тенденцій, яка проводиться відповідно до принципів: 

об’єктивності та достовірності інформації; 

 цілі і завдання маркетингу, які встановлюються за результатами 

аналізу сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей й 

загроз; 
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 стратегія – описує комплекс наступних дій: визначення цільового 

ринку, позиціювання, ціноутворення, цінова пропозиція, стратегія розподілу, 

комунікаційна стратегія; 

 план дій – включає опис заходів, які доцільно реалізовувати в 

межах досягнення намічених цілей; 

 контроль – визначає ключові результати, яких підприємство 

повинно досягти протягом запланованого періоду. 

M. Macdonald [55] пропонує представити етапи маркетингового 

стратегічного планування по-іншому (табл. 3.1), де автор вдало поєднує 

основні стадії стратегічного планування та маркетингової складової. 

Таблиця 3.1. 

Головні компоненти маркетингового стратегічного плану 

Компоненти плану Опис 

Формулювання місії Визначення мети та напрямів бізнесу 

Корпоративна мета Визначення бізнес-цілей, які формують план 

Маркетинговий аудит Збір інформації для маркетингового планування. 

Оцінка маркетингової ситуації в бізнесі – 

продукт, ресурси, методи, дистриб’юція, 

конкуренція тощо 

Маркетинговий аналіз Тенденції розвитку ринку – структура, розмір 

тощо 

SWOT-аналіз Аналіз фактичного стану підприємства – зовнішні 

та внутрішні чинники 

Маркетингові цілі та 

стратегії 

 Узгодженість маркетингових та корпоративних 

цілей 

Маркетинговий бюджет Формується на наступний рік, з урахуванням 

досвіду 2-3 років 

План дій Детальне впровадження плану 
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На погляд Н.В.Куденка [14] не існує єдиного підходу щодо 

послідовності процесу маркетингового стратегічного планування та його 

складових. Спільною рисою всіх підходів є стратегічний аналіз та розробка 

стратегії. 

У ході дослідження встановлено, що маркетингове стратегічне 

планування як складова частина стратегічного планування підприємства 

акцентує увагу на маркетингову направленість стратегічної діяльності ПрАТ 

«Оболонь», а як складова одиниця маркетингового планування – вказує на 

стратегічну скерованість маркетингової діяльності підприємства з метою 

забезпечення його результативності та освоєння його нових можливостей. 

Вважаємо, що важливим чинником, який виявляє стан 

конкурентоспроможної діяльності ПрАТ «Оболонь» є урозуміння 

керівництвом необхідності впровадження маркетингового стратегічного 

планування та формування стратегічного плану діяльності. Крім того, 

керівництву ПрАТ «Оболонь» доцільно враховувати сутність та зміст 

маркетингового стратегічного планування як управлінського процесу, 

спрямованого на створення способів обґрунтування майбутньої поведінки 

маркетингової системи підприємства, що буде забезпечувати ефективне 

виробництво, розподіл і реалізацію продукції з метою підтримання 

стратегічних напрямків між цілями підприємства та її ресурсними 

можливостями.  

В даних обставинах необхідним стає процес визначення стратегічного 

напряму за результатами  SWOT-аналіз, що допоможе керівництву найбільш 

повно враховувати зміни в навколишньому середовищі, які являють собою 

потенційні загрози і майбутні можливості ПрАТ «Оболонь». За допомогою 

проведеного стратегічного аналізу та особливостей діяльності 

досліджуваного підприємства  бажано передбачити непідконтрольні сили, 

критичні тенденції з боку конкурентів та обмежити їх можливий вплив за 

набором системи стратегій.  
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Однак не треба забувати, що особливостями маркетингового 

стратегічного планування є ступінь невизначеності, тимчасова орієнтація 

процесу планування і певний горизонт планування [46].  

В сьогоднішніх умов маркетинговий стратегічні плани повинні 

спиратися на нововведення в діяльності українських підприємців. Процес 

прийняття управлінських рішень є невід’ємною частиною маркетингового 

стратегічного планування. Найбільш перспективним підходом є той, коли 

планування нововведень та фінансування цих процесів розглядається як 

процедура маркетингового стратегічного планування. Таким чином, 

планування маркетингових стратегій є функціональним процесом, органічно 

пов’язаним з єдиним процесом стратегічного планування на корпоративному 

рівні. 

 

3.2. Рекомендації з удосконалення процесу стратегічного 

маркетингового планування на підприємстві ПрАТ «Оболонь» 

 

 

Складання маркетингового стратегічного плану, зміст його етапів, а 

також сама його форма можуть істотно варіюватися і залежать від багатьох 

чинників, серед яких основними є: 

 1. Форма власності підприємства.  

2. Тип підприємства (спеціалізоване або диверсифіковане).  

3. Розмір підприємства (велике, середнє або мале).  

План повинен бути повним, комплексним, зв'язаним воєдино. Тому 

після розробки частин плану проводиться їх взаємне коректування до повної 

ув'язки і збалансованості як по матеріально-фінансових і трудових ресурсах, 

так і за часом виконання [47].  

Пропонуємо маркетинговий стратегічний план у діяльності  ПрАТ 

«Оболонь» вважати офіційним документом, що складається в результаті 

адаптивного процесу, котрий включає коректування ухвалених 
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управлінських рішень та постійний контроль за їх виконанням. З цього 

приводу сформуємо власні функції маркетингового стратегічного 

планування: 

1 Організація. Маркетинговий стратегічний план задає напряму для 

діяльності підприємства і дозволяє їй краще розуміти структуру 

маркетингових досліджень, процеси вивчення споживачів, планування 

продукції, її просування і збуту, а також планування цін.  

3. Координація. Маркетинговий стратегічний план стимулює 

координацію зусиль різних функціональних напрямів У процесі планування 

забезпечуються кожному підрозділу чіткі цілі, які ув'язуються із загальними 

завданнями підприємства. 

4. Планування. Маркетинговий стратегічний план примушує 

підприємство оцінювати свої сильні і слабкі сторони з погляду конкурентів, 

можливості і загрози в навколишньому середовищі та визначати 

альтернативні стратегії розвитку відповідно до ресурсних спроможностей 

підприємства та його ресурсного забезпечення. 

5.  Контроль. Впровадження маркетингового стратегічного планування 

передбачає постійний контроль реалізації його етапів. 

Маркетинговий стратегічний план як комплексний плановий документ 

включає блоки, які деталізуються пояснювальними розділами.  

До першого блоку, який дає загальну характеристику стратегіям ПрАТ 

«Оболонь»,  описується зміст плану, передмова та опис специфіки діяльності 

підприємства. 

Другий блок, що включає стратегії основних напрямків діяльності 

ПрАТ «Оболонь» та описує систему маркетингових стратегій підприємства 

за в залежності від рівнів їх розробки (рис. 3.1).  

Спочатку описується базова  стратегія підприємства відповідно до 

корпоративного рівня розробки та управління, яка підкріплена такими 

маркетинговими стратегіями як 1) стратегія зростання; 2) конкурентна 
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стратегія, що враховує зазначені раніше стратегії (лідирування, фокусування, 

диверсифікації). 

Потім базова стратегія підкріплюється маркетинговими  стратегіями за 

функціональним рівнем розробки, які будуть конкретизувати базову 

стратегію підприємства відповідно до основних напрямів діяльності 

підприємства.  

 

Рис. 3.1. Система маркетингових стратегій підприємства ПрАТ 

«Оболонь» в залежності від рівнів їх розробки (побудовано автором) 
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маркетингових 

стратегій 

Система 

маркетингових 

стратегій 

Корпоративний 

рівень 

Стратегія зростання  

Конкурентна 

стратегія 

Функціональний 

рівень 

Стратегія продуктова 

Лідирування  

Фокусування  

Диференціації  

Маркетингова 

стратегія  

Фінансова стратегія  

Стратегія 

конкурентних 

переваг  

Стратегія сегментації 

Стратегія соціального 

розвитку 

Стратегія виробництва 

Стратегія цінова 

Стратегія 

організаційних змін 

Екологічна стратегія 



75 
 

Функціональні стратегії розробляються відповідними підрозділами 

підприємства і складають основний зміст стратегічного плану підприємства.  

До системи маркетингових стратегій за функціональним рівнем 

розробки відносять: 

1) маркетингову стратегію (продуктова та сегментації); 

2) фінансову стратегію (цінова); 

3) стратегія конкурентних переваг (стратегія виробництва; стратегія 

соціального розвитку; стратегія організаційних змін; екологічна 

стратегія). 

Так маркетингова сегментація формує сукупність принципів і базових 

рішень, пріоритетних цілей і напрямків діяльності ПрАТ «Оболонь»,  що 

визначають характер тактичних маркетингових рішень та дій підприємства. 

Вона ж допомагає вибрати найбільш привабливі цільові ринкові сегменти, 

задоволення потреб яких допоможе підприємству максимізувати прибуток. 

Фінансова стратегія припускає формування і використання фінансових 

ресурсів для реалізації вибраної стратегії підприємства ПрАТ «Оболонь», 

вона допомагає економічним службам підприємства створювати, зберігати і 

змінювати фінансові ресурси і визначає їх оптимальне співвідношення для 

досягнення поставлених цілей. 

Стратегія виробництва вважається однією з основних функціональних 

стратегій ПрАТ «Оболонь», тому, що саме у сфері виробництва створюється 

продукт діяльності підприємства, який приносить прибуток. У стратегії 

виробництва можна виділити такі елементи, як: - планування виробництва і 

контроль; - підвищення продуктивності праці; - людський чинник; - техніко-

економічне обґрунтування прогнозів.  

Стратегія соціального розвитку ПрАТ «Оболонь» розробляється в цілях 

забезпечення нормального відтворення робочої сили і створення хорошого 

мікроклімату в колективі підприємства.  

Стратегія організаційних змін призначена для вироблення 

оптимального балансу в системі ПрАТ «Оболонь»: стратегія - структура - 
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процес ухвалення рішення. На підприємстві повинен передувати серйозний 

аналіз існуючої організаційної структури: наскільки вона відповідатиме 

стратегії підприємства, що розробляється, і які корінні зміни організаційної 

структури слід зробити для приведення її у відповідність з новою стратегією 

підприємства.  

Призначення екологічної стратегії полягає в перспективному і 

оперативному управлінні природоохоронною діяльністю на ПрАТ «Оболонь»  

з метою випереджаючого виявлення і вирішення проблем, що виникають у 

підприємства у зв'язку з переходом на новий вигляд продукції, із 

збільшенням об'ємів виробництва та ін.  

Таким чином формується маркетинговий стратегічний план 

підприємства де завершальний блок містить заходи по забезпеченню 

реалізації стратегії фірми та додатки, у які рекомендується включити такі 

матеріали, як: вихідні дані для розрахунків, опис технологій, стандарти, 

методики та інструкції по виробництву.  

Кожна з маркетингових стратегій не залежно від рівня їх розробки має 

відповідати низці вимог, які на підприємстві ПрАТ «Оболонь» повинні 

враховуватися: 

По-перше, маркетингова стратегія має бути чітко сформульованою, 

тобто її мета та завдання визначаються чітко та однозначно.  

По-друге, маркетингові стратегії повинні бути конкретними, тобто 

направленими на вирішення певного завдання та досягнення визначеної 

маркетингової мети.  

По-третє, маркетингова стратегія є взаємоузгодженою з з 

корпоративними цілями.  

По-четверте, маркетингові стратегії повинні бути обґрунтованими, 

тобто мати наукове підґрунтя щодо їх формування та реалізації. 

По-п’яте, маркетингові стратегії мають бути раціональними, тобто 

витрати, що пов’язані з реалізацією стратегії повинні бути виправданими за 

рахунок очікуваного результату.  
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Шостою вимогою є орієнтація маркетингових стратегій на стійкий 

результат за рахунок створення особливої цінності для споживачів та 

побудови довгострокових взаємовідносин з ними.  

Остання вимога — маркетингові стратегії повинні бути гнучкі та 

адаптивні, тобто мають забезпечувати своєчасне пристосування діяльності 

підприємства ПрАТ «Оболонь» до динамічного зовнішнього середовища. 

 

 

3.3.Прогнозна ефективність запропонованих заходів 

 

 

Роботу, яку виконують маркетологи, навіть у розвинених країнах 

трактують як зловісний інструмент масового переконання та безглузде 

витрачання грошей, а маркетинг характеризується словами: неосяжний, 

невідчутний, вартісний і ненадійний [48].  

Вважається, що причиною цього є зміна пріоритетів під впливом 

факторів зовнішнього середовища, коли замість вкладання коштів у 

підвищення якості продукції з метою задоволення потреб споживачів 

відбувається орієнтація на зниження витрат й отримання прибутку в 

короткостроковій перспективі. Але без прогресу в залученні і, особливо, 

утриманні споживачів забезпечити прибутковість компаній на перспективу є 

неможливим. У зв’язку з цим вчені США пропонують бізнесу повернутися 

до того часу, коли орієнтація на споживача була не декларацією, а 

наповнювалася реальним змістом [49]. 

Маркетинговий план може розглядатися як модель поведінки 

(теперішньої та майбутньої) підприємства, як система заходів, направлених 

на досягнення поставлених менеджментом цілей, їх зміст, забезпеченість 

ресурсами, обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт по 

виробництву та реалізації продукції.  
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Зазначене свідчить про необхідність зміни концепції маркетингу, що 

передбачає, зокрема, реальне спрямування бізнесу на споживача.  

Зміни слід пов’язувати також з ефективністю й окупністю 

маркетингових витрат, поєднанням цілей маркетингу з цілями власників 

компаній, що полягають у збільшенні вартості бізнесу.  

Більшість систем у бізнесі створені для контролю за витратами, 

доходами, заборгованістю, прибутками тощо, але основу ринкової 

ефективності визначають показниками ефективності й рентабельності 

маркетингу [50]. 

Враховуючи вищезазначене пропонуємо маркетинговий стратегічний 

план для ПрАТ «Оболонь» розглядати як сукупність прогнозів і соціально-

економічних цілей, досягнення яких забезпечується використанням певних 

засобів.  

У першому розділі роботи було наведено поетапний процес 

маркетингового стратегічного планування, де важливим етапом після 

формування стратегічних напрямів було визначено складання бюджетів. 

Бюджет маркетингу – це розділ плану маркетингу, що відображає проектні 

величини витрат і прибутків.  

Величина прибутку обґрунтовується з огляду на прогнозні значення 

обсягу продажу й цін.  

Витрати визначаються як сума витрат по руху товару й маркетингу, 

останні в кожному бюджеті розписуються детально.  

Зазначимо, що метою прогнозування за бюджетом маркетингу є 

складання обсягу продажу на наступний рік, проте, для більш наочного 

відображення ситуації та спостереження за динамікою, включимо в прогноз 

два наступні роки [51]. 

Розглянемо процес маркетингового планування обсягів продажів ПрАТ 

«Оболонь».  

Для розробки ефективного маркетингового плану, як було підкреслено 

вище, потрібно розробити прогноз обсягів продажів, який враховує 
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ресурсний потенціал підприємства: власні активи; власний капітал, 

дебіторська та кредиторська заборгованість.  

А також, на основі цих даних, можна визначити тенденцію (тренд) 

зміни продажів за останні 6 років, які наведено у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Дані для розрахунку бюджету маркетингового стратегічного плану 

ПрАТ «Оболонь» за 2013-2020 рр., тис. грн 

Роки 

Показники 

Активи 
Власний 

капітал 

Дебіторська 

заборгованість 

Кредиторська 

заборгованість 

2013 3275201 868076 343656,5 523335,5 

2014 3497899 1011003,5 423936,5 641631 

2015 3628740,5 1213312,5 397351,5 609346,5 

2016 3416469,5 896042 321300 565222 

2017 3190266,5 251124,5 351517,5 686377 

2018 3948410 686905 418494,5 708351,5 

 

Для виявлення тренду за даними табл. 3.1 доцільно побудувати пряму 

лінійної регресії [52]: 

Y = a + bt,      (1) 

a = (∑t 2 · ∑y – ∑t · ∑yt) / (n∑t 2 – ∑(t)2),     (2) 

b = (∑yt – a∑t) / ∑t 2,     (3) 

де y — обсяг продажу відповідного періоду; t — відповідний період; n 

— кількість періодів.  

У результаті розрахунків даних по ПрАТ «Оболонь», отримуємо 

наступні рівняння трендів: 

1) для прогнозування обсягів активів підприємства: 

 Y=-124973785,7+63739,32857*x. 

Прогнозований бюджет маркетингу обсягів активів ПрАТ «Оболонь» 

наведено на рисунку 3.2. 
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Рис. 3.2. Прогнозований бюджет маркетингу обсягів активів ПрАТ 

«Оболонь» за 2013-2020 рр., тис. грн.(побудовано автором) 

 

2) для прогнозування обсягів власного капіталу підприємства: 

 Y=202530157,8+ 100078,9286*x. 

Прогнозований бюджет маркетингу обсягів власного капіталу ПрАТ 

«Оболонь» наведено на рисунку 3.3. 

 

Рис. 3.3. Прогнозований бюджет маркетингу обсягів власного капіталу ПрАТ 

«Оболонь» за 2013-2020 рр.  (побудовано автором) 
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3) для прогнозування обсягів дебіторської заборгованості  підприємства: 

 Y=-4281576,2+2310,9*x. 

Прогнозований бюджет маркетингу за обсягами дебіторської заборгованості  

ПрАТ «Оболонь» наведено на рисунку 3.4. 

 

Рис. 3.4. Прогнозований бюджет маркетингу обсягів дебіторської 

заборгованості  ПрАТ «Оболонь» за 2013-2020 рр. (побудовано автором) 

 

4) для прогнозування обсягів кредиторської заборгованості  підприємства: 

 Y=-57838265,59+29005,52857*x  

Прогнозований бюджет маркетингу за обсягами кредиторської 

заборгованості  ПрАТ «Оболонь» наведено на рисунку 3.5. 

 

Рис. 3.5. Прогнозований бюджет маркетингу обсягів кредиторської 

заборгованості  ПрАТ «Оболонь» за 2013-2020 рр. (побудовано автором) 
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Для підвищення якості отриманих прогнозів вважаємо за доцільне 

застосувати якісний метод складання прогнозів, як модель очікування 

споживача [53]. на основі опитування клієнтів підприємства ПрАТ 

«Оболонь». В анкеті клієнти мають надати оцінку власним потребам в 

майбутньому, що допоможе керівництву оцінити нові потреби за умов 

наявності необхідних фінансових ресурсів.  

Так за результатами проведених прогнозних розрахунків активи 

підприємства ПрАТ «Оболонь» та його капітал  у майбутніх періодах будуть 

скорочуватися в обсягах, що є негативною тенденцією для проведення 

результативної діяльності. Встановлено, що основним тягарем для 

підприємства є його кредиторська заборгованість яка буде зростати щорічно. 

Проте позитивним моментом визначено прогноз обсягів дебіторсько 

заборгованості є індикатор ефективності відносин з клієнтами. Для того, щоб 

період погашення дебіторської заборгованості був контрольованим, 

керівництву підприємства необхідно розробити комплексну стратегію 

управління дебіторською заборгованістю покупців, де основним елементом 

стратегії є: націнка на товар за використання товарного кредиту, штраф у разі 

несвоєчасного погашення зобов'язань, поділ покупців на групи і вибір тих, з 

якими компанія згодна співпрацювати без оплати в момент поставки, 

алгоритм роботи в разі виникнення прострочки. 

 

 

Висновки до розділу 3. 

 

 

Обґрунтувана необхідність удосконалення процесу стратегічного 

маркетингового планування на підприємстві ПрАТ «Оболонь» як важливого 

чиннику, який виявляє стан конкурентоспроможної діяльності ПрАТ 

«Оболонь» та стає управлінським інструментом на всіх рівнях управління 

підприємством. Найбільш перспективним підходом є той, коли планування 
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нововведень та фінансування цих процесів розглядається як процедура 

маркетингового стратегічного планування. 

Рекомендовано удосконалити процес стратегічного маркетингового 

планування на підприємстві ПрАТ «Оболонь» з урахуванням управлінських 

функцій  та представити його як комплексний плановий документ включає 

блоки, які деталізуються пояснювальними розділами. В маркетинговому 

стратегічному плані визначені стратегії основних напрямків діяльності ПрАТ 

«Оболонь», які описують систему маркетингових стратегій підприємства за в 

залежності від рівнів їх розробки. В основі такого плану лежить базова  

стратегія підприємства відповідно до корпоративного рівня розробки та 

управління, яка підкріплена такими маркетинговими стратегіями як 1) 

стратегія зростання; 2) конкурентна стратегія, що враховує зазначені раніше 

стратегії (лідирування, фокусування, диверсифікації). До системи 

маркетингових стратегій за функціональним рівнем розробки запропоновано 

відносити: 1) маркетингову стратегію (продуктова та сегментації); 2) 

фінансову стратегію (цінова); 3) стратегія конкурентних переваг (стратегія 

виробництва; стратегія соціального розвитку; стратегія організаційних змін; 

екологічна стратегія). 

Враховуючи галузеві особливості діяльності  ПрАТ «Оболонь» для 

розробки ефективного маркетингового плану запропоновано розробити 

прогноз обсягів продажів, який буде враховувати ресурсний потенціал 

підприємства, який стане основою задоволення потреб споживачів 

відповідно до запланованих обсягів за: активами, власним капіталом, 

дебіторською та кредиторською заборгованістю. Для підвищення якості 

прогнозів у роботі використовувався такий якісний метод складання 

прогнозів, як модель очікування споживача, за якою можна спрогнозувати  

майбутній обсяг продажу як для існуючих клієнтів в абсолютному вимірі, так 

і для нових клієнтів. 
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ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

У ході дослідження маркетингового стратегічного планування 

діяльності підприємства  зроблені наступні висновки: 

1. Розкрито ключові змістовні характеристики стратегічного планування 

шляхом проведення порівняльного аналізу між стратегічним і 

довгостроковим плануванням за  основними факторними ознаками. 

З’ясовано фундаментальне значення поняття «стратегічне планування» у ході 

трактування й розуміння в питаннях досягнення стратегічних орієнтирів 

підприємства, яке покликане забезпечити взаємозв'язки між окремими 

структурними підрозділами підприємства, відповідно до реалізації 

технологічного ланцюжка: наукові дослідження і розробки, виробництво, 

збут і обслуговування. Представлено авторське визначення поняття 

«маркетингове стратегічне планування», за яким запропоновано розглядати 

його як управлінський процес, спрямований на створення способів 

обґрунтування майбутньої поведінки маркетингової системи підприємства, 

що забезпечує ефективне виробництво, розподіл і реалізацію продукції з 

метою підтримання стратегічних напрямків між цілями підприємства та її 

ресурсними можливостями.  

2. Узагальнено принципи маркетингового  стратегічного планування, 

що забезпечують дієвість й ефективність процесу його розроблення та 

поглиблюють розуміння запланованих заходів, зокрема, принципи: 

достовірності, циклічності, обґрунтованості, економічності, 

багатоваріантності, координованості, гнучкості, стратегічної орієнтованості. 

Розглянуто видові ознаки стратегічного маркетингового планування на 

підприємстві, які поділено на три рівні: корпоративний; функціональний 

(стратегічної бізнес-одиниці або окремого структурного підрозділу); 

інструментальний (окремого товару/марки), реалізація яких відбувається за 

методами «згори вниз» та «знизу вгору».  
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3. Представлено структуризацію процесу реалізації маркетингового 

стратегічного планування на  підприємстві за розробленими етапами: 1) 

встановлення цільових установок маркетингової діяльності відповідно до 

корпоративних цілей; 2) проведення маркетингового аудиту; 3) здійснення 

стратегічного аналізу діяльності підприємства; 4) розробка пропозицій; 5) 

визначення стратегій маркетингу за сценаріями розвитку; 6) оцінка 

очікуваних результатів; 7) визначення альтернативних планів та їх 

комбінація; 8) впровадження маркетингового стратегічного плану та 

контроль за його реалізацією. 

4. Проведено оцінку техніко-економічну характеристику діяльність 

підприємства ПрАТ «Оболонь» та виявлено особливості його діяльності, яка 

пов’язана із структурою виробничих потужностей та продуктового портфеля 

де основним продуктом є виробництво пива (60%), виробництво 

безалкогольних напоїв (23%), виробництво мінеральної води (15%), 

виробництво слабоалкогольних напоїв (2%). Проаналізовано динаміку обсяг, 

складу та структури активів підприємства ПрАТ «Оболонь» за період  2013 – 

2018 рр. Встановлено, що необоротні активи складають найбільший обсяг у 

складі усіх активів підприємства де найбільшу питому вагу займають основні 

засоби, та пасивів, де основна частка приходиться на поточні зобов’язання – 

кредиторську заборгованість та власний капітал. 

5. Проведено аналіз фінансових результатів ПрАТ «Оболонь» за 

аналізований період, за результатами якого виявлено повільне зростання 

обсягів виробництва та істотне зростання собівартості продукції у порівняні з 

показниками минулих років за рахунок підвищення матеріальних витрат на 

виробництво пива та безалкогольної продукції та виплат на оплату праці 

працівників. Виявлено відсутність чистого прибутку, коли власник не має 

змогу отримувати доходи  з кожної вкладеної гривні. Проаналізовано 

фінансово-господарську діяльність підприємства ПрАТ «Оболонь» за 

основними групи показників: ліквідності, рентабельності, ділової активності, 

фінансової стійкості. У ході фінансового аналізу виявлена фінансова 
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неспроможність ПрАТ «Оболонь» погашення власних поточних зобов’язань 

в повному обсязі за рахунок реалізації всіх оборотних активів та велика 

залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, що призводить 

до підвищення ризиків позикодавців та періодичного виникнення дефіциту 

грошових коштів. У процесі аналізу ключових показників ділової активності 

- операційного та фінансового циклу доведено відсутність заходів  

ефективного використання власного капіталу, що є чинником падіння 

ринкової вартості бізнесу ПрАТ «Оболонь» відповідно до недотримання 

розрахункової і кредитної дисципліни, ступінь досягнення оптимального 

співвідношення власних і залучених підприємства коштів, заданого рівня 

фінансової стійкості. 

6. Оцінено процес маркетингового стратегічного планування на 

підприємстві ПрАТ «Оболонь» за допомогою відомого методу стратегічного 

аналізу – SWOT-аналізу, що допомогло виявити можливості й загрози 

зовнішнього середовища ПрАТ «Оболонь», сильні та слабкі сторони 

підприємства, встановити між ними відповідні зв'язки та розробити набір 

функціональних напрямків розвитку, що будуть формувати функціональні 

стратегії (виробництво, маркетинг, фінанси, кадри, управління). 

Запропоновано у діяльності підприємства використовувати системні стратегії 

ПрАТ «Оболонь», які є складовими конкурентної стратегії розвитку 

підприємства, зокрема, стратегія лідирування за рахунок зниження витрат, 

стратегія диференціації, стратегія фокусування. 

7. Обґрунтувана необхідність удосконалення процесу стратегічного 

маркетингового планування на підприємстві ПрАТ «Оболонь» як важливого 

чиннику, який виявляє стан конкурентоспроможної діяльності ПрАТ 

«Оболонь» та стає управлінським інструментом на всіх рівнях управління 

підприємством. Найбільш перспективним підходом є той, коли планування 

нововведень та фінансування цих процесів розглядається як процедура 

маркетингового стратегічного планування. 
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8. Рекомендовано удосконалити процес стратегічного маркетингового 

планування на підприємстві ПрАТ «Оболонь» з урахуванням управлінських 

функцій  та представити його як комплексний плановий документ, в якому  

стратегії основних напрямків діяльності ПрАТ «Оболонь» описуються через  

систему маркетингових стратегій підприємства в залежності від рівнів їх 

розробки. В основі такого плану запропонована базова стратегія 

підприємства відповідно до корпоративного рівня розробки та управління, 

яка підкріплена такими маркетинговими стратегіями як 1) стратегія 

зростання; 2) конкурентна стратегія, що враховує зазначені раніше стратегії 

(лідирування, фокусування, диверсифікації). До системи маркетингових 

стратегій за функціональним рівнем розробки запропоновано відносити: 1) 

маркетингову стратегію (продуктова та сегментації); 2) фінансову стратегію 

(цінова); 3) стратегія конкурентних переваг (стратегія виробництва; стратегія 

соціального розвитку; стратегія організаційних змін; екологічна стратегія). 

Враховуючи галузеві особливості діяльності  ПрАТ «Оболонь» для 

розробки ефективного маркетингового плану запропоновано розробити 

прогноз обсягів продажів, який буде враховувати ресурсний потенціал 

підприємства, який стане основою задоволення потреб споживачів 

відповідно до запланованих обсягів за: активами, власним капіталом, 

дебіторською та кредиторською заборгованістю. Для підвищення якості 

прогнозів у роботі використовувався такий якісний метод складання 

прогнозів, як модель очікування споживача, за якою можна спрогнозувати  

майбутній обсяг продажу як для існуючих клієнтів в абсолютному вимірі, так 

і для нових клієнтів. 
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Додатки 

 

 



Додаток А 

Таблиця 2.1 

Характеристика виробничих потужностей ПрАТ «Оболонь» у 2018 році 
№ 

п/п 

Вид 

продукції 

Підприємство Організаційно-правова 

форма 

Місце розташування 

потужностей 

Кількість, тис. 

дал 

Портфель брендів 

1 Пиво Пивоварня Зіберта  

Дочірнє підприємство 

м. Фастів, Київська область 5 735 Zibert, Фастівське, Оболонь, Zlata Praha 

Головне підприємство Приватне акціонерне 

товариство 

м. Київ 53 700 Carling, Hike, Zlata Praha, Оболонь,  

Жигулівське, Десант 

Охтирський пивоварний 

завод 

Дочірнє підприємство м. Охтирка, Сумська 

область 

590 Охтирське 

2 Слабоалко

гольні 

напої 

Оболонь Красилівське Дочірнє підприємство м. Красилів, Хмельницька 

область 

720 Джин-тонік, Ром-кола, Бренді-кола, Віскі- 

вишня 

Бершадський комбінат Дочірнє підприємство м. Бершадь, Вінницька 

область 

405 Джин-тонік, Ром-кола, Бренді-кола, Віскі- 

вишня, Ріо 

Виробничий комплекс Віддалений цех м. Олександрія, 

Кіровоградська облась 

1 190 Джин-тонік, Ром-кола, Бренді-кола, Віскі- 

вишня, Ріо 

3 Безалкогол

ьні напої 

Оболонь Красилівське Дочірнє підприємство м. Красилів, Хмельницька 

область 

5 940 Живчик, Ситро, Лимонад, Кола Нова, Лайм,  

Квас Старокоївський  

Пивоварня Зіберта Дочірнє підприємство м. Фастів, Київська область 1 247 Ситро, Лимонад, Кола Нова, Лайм, Квас  

Старокоївський 

Головне підприємство Приватне акцінерне 

товариство 

м. Київ 15 000 Живчик, Ситро, Лимонад, Кола Нова, Лайм 

Бершадський комбінат Дочірнє підприємство м. Бершадь, Вінницька 

область 

192 Ситро, Лимонад 

Охтирський пивоварний 

завод 

Дочірнє підприємство м. Охтирка, Сумська 

область 

862 Живчик, Ситро, Лимонад 

Виробничий комплекс Віддалений цех м. Олександрія, 

Кіровоградська облась 

3 140 Живчик, Ситро, Лимонад, Кола Нова, Лайм,  

Квас Старокоївський 

4 Мініральна 

вода 

Оболонь Красилівське Дочірнє підприємство м. Красилів, Хмельницька 

область 

1 980 Прозора, Оболонська-2 

Головне підприємство Приватне акцінерне 

товариство 

м. Київ 4 600 Оболонська, Аквабаланс, Оболонська-2 

Охтирський пивоварний 

завод 

Дочірнє підприємство м. Охтирка, Сумська 

область 

358 Охтирська 
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Збори акціонерів 

Ревізійна комісія 
Рада Президент 

Генеральний директор 

Додаток Б 

 

 

                

Рис. 2.1 Схема організаційної структури управління ПрАТ «Оболонь» 
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Додаток В 

Таблиця 2.1 
Динаміка обсягу та складу активів ПрАТ «Оболонь» за період 2013 – 2018 р.р. 

Пасив Код рядка Обсяг, тис. грн. Базисний 

темп 

росту (%) 

2018 р. до 

2013 р. 

I. Необоротні активи  2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Нематеріальні активи: 1000 10496 13279 20289 30455,5 33598 26675 254,14 

- первісна вартість 1001 36418 42767 53682 68726 78802,5 80491,5 221,02 

- накопичена амортизація 1002 25922 29488 33393 38270,5 45204,5 53816,5 207,61 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 148579,5 128131 91188,5 42037,5 38067 39219,5 26,40 

Основні засоби: 1010 1880882,5 1901878 1964376 1819557,5 1565391,5 2210230,5 117,51 

- первісна вартість 1011 3589677,5 3818049,5 4082222 3937336 3661764 4465337,5 124,39 

- знос 1012 1708795 1916171,5 2117846 2117778,5 2096372,5 2255107 131,97 

Довгострокові біологічні активи 1020 1417,5 2055,5 2889 1659,5    

Довгострокові фінансові інвестиції:         

- які облік-ся за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 48383,5 55782,5 61839,5 70985 81334 86108,5 177,97 

- інші фінансові інвестиції 1035 10254,5 9737,5 9213,5 34770,5 60828 60828 593,18 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 340 215,5 144 89,5 43,5 16 4,71 

Відстрочені податкові активи 1045 4961,5 1981 2001,5 1734 1686 9489,5 191,26 

Усього за розділом I 1095 2105315 2113060 2151941 2001289 1780948 2432567 115,54 

II. Оборотні активи         

Запаси 1100 636832,5 728019,5 751212 715423,5 794842,5 897052,5 140,86 

Поточні біологічні активи 1110 16301 19860,5 16855 5206,5    

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 343656,5 423936,5 397351,5 321300 351517,5 418494,5 121,78 

Дебіторська заборгованість за рахунками: з бюджетом 1135 8180 6636 20128 31006,5 20045 12531,5 153,20 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 69417,5 72400 85127 120472,5 119373 71947,5 103,64 

Гроші та їх еквіваленти: 1165 62514,5 106526 181284,5 203566 112680 26487 42,37 

Витрати майбутніх періодів 1170 3333 2199 3836,5 5018 3748 3088,5 92,66 

Інші оборотні активи 1190 29951 25411,5 21005 13187,5 7112,5 11684,5 39,01 

Усього за розділом II 1195 1170186 1384839 1476799,5 1415180,5 1409318,5 1515843 129,54 

IІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200        

Баланс 1300 3275201 3497899 3628740,5 3416469,5 3190266,5 3948410 120,55 
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Таблиця 2.2 

Динаміка обсягу та складу капіталу ПрАТ «Оболонь» за період 2013 – 2018 р.р. 
 

 

 

Пасив Код 

рядка 

Обсяг, тис. грн. Базисний темп 

росту (%) 2018 р. 

до 2013 р. 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.  

I. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 1400 32513 32513 32513 32513 32513 32513 100 

Капітал у дооцінках 1405 33426 33390 33456 31406,5 30089 772195 2310,16 

Резервний капітал 1415 8133 8133 8133 8130,5 8128 8128 99,94 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 794004 936967,5 1139210,5 823992 218325,5 125931 15,86 

Усього за розділом I 1495 868076 1011003,5 1213312,5 896042 251124,5 686905 79,13 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Довгострокові кредити банків 1510 942973 835105,5 922592,5 847605 444450 215841,5 22,89 

Довгострокові забезпечення 1520    799,5 2136 3142  

Цільове фінансування 1525  6013,5 6013,5     

Усього за розділом II 1595 942973 841119 928606 848404,5 446586 218983,5 23,22 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 222754 231893,5 296842,5 549701 526375,5 1124859,5 504,98 

Поточна кредиторська заборгованість:         

за довгострокових зобов’язаннями 1610 515618 514142,5 315015,5 323103 1058243 886377,5 171,91 

товари, роботи, послуги 1615 523335,5 641631 609346,5 565222 686377 708351,5 135,35 

розрахунками з бюджетом 1620 60577,5 61796 56882 64044,5 76598,5 94274,5 155,63 

розрахунками зі страхування 1625 5459,5 6038,5 7665 6919 4139,5 2919 53,47 

розрахунками  з оплати праці 1630 13368,5 14117 15450,5 14393,5 10059 10561,5 79 

За одержаними авансами 1635      29917 0 

Із внутрішніх розрахунків 1645      23763,5 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 123039 176158 185620 148640 130763,5 161497,5 131,26 

Усього за розділом IІІ 1695 1464152 1645776,5 1486822 1672023 2492556 3042521,5 207,8 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700        

Баланс 1900 3275201 3497899 3628740,5 3416469,5 3190266,5 3948410 120,55 
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Таблиця 2.3 

Аналіз динаміки та структури витрат ПрАТ "Оболонь" за 2016-2018 роки 

Види витрат, тис. грн. За рік, тис. грн. Абсолютне 

відхилення, ± 

Темп приросту, 

% 

Питома вага у підсумку 

за рік, % 

Відхилення 

питомої ваги, % 

2016 2017 2018 2018 від 

2017 рр. 

2018 від 

2016 рр. 

2018 

від 

2017 

рр. 

2018 

від 

2016 

рр. 

2016 2017 2018 2018 

від 

2017 

рр. 

2018 

від 

2016 

рр. 

Собівартість реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

2028728 2388394 2378936 -9458 350208 -0.4 17.3 45.4 47.2 55.1 7.9 9.7 

Адміністративні витрати 189329 178381 21263 -157118 -168066 -88.1 -88.8 4.2 3.5 0.5 -3.0 -3.7 

Витрати на збут 847429 848865 833385 -15480 -14044 -1.8 -1.7 19.0 16.8 19.3 2.5 0.3 

Інші операційні витрати 393263 358335 409965 51630 16702 14.4 4.2 8.8 7.1 9.5 2.4 0.7 

Фінансові витрати 195268 306245 309935 3690 114667 1.2 58.7 4.4 6.0 7.2 1.1 2.8 

Втрати від участі в 

капіталі 

11814 2508 9735 7227 -2079 288.2 -17.6 0.3 0.05 0.2 0.2 -0.04 

Інші витрати 802002 979390 353727 -625663 -448275 -63.9 -55.9 18.0 19.3 8.2 -11.2 -9.8 

Всього витрати 4467833 5062118 4316946 -745172 -150887 -14.7 -3.4 x x x x x 

 

 

  



99 
 

Таблиця 2.4 

Аналіз динаміки та структури операційних витрат ПрАТ "Оболонь" за 2016-2018 роки 

Види витрат, тис. 

грн. 

За рік, тис. грн. Абсолютне 

відхилення, ± 

Темп приросту, % Питома вага у 

підсумку за рік, % 

Відхилення 

питомої ваги, % 

2016 2017 2018 2018 від 

2017 рр. 

2018 від 

2016 рр. 

2018 від 

2017 рр. 

2018 від 

2016 рр. 

2016 2017 2018 2018 від 

2017 рр. 

2018 від 

2016 рр. 

Матеріальні 

витрати 

1763509 2496994 2105266 -391728 341757 -15.7 19.4 56.9 72.5 62.2 -10.3 5.3 

Витрати на оплату 

праці 

297351 297183 316144 18961 18793 6.4 6.3 9.6 8.6 9.3 0.7 -0.3 

Витрати на 

соціальне 

страхування 

105337 98624 67027 -31597 -38310 -32.0 -36.4 3.4 2.9 2.0 -0.9 -1.4 

Амортизація 176696 175062 186618 11556 9922 6.6 5.6 5.7 5.1 5.5 0.4 -0.2 

Інші витрати 758118 377185 711215 334030 -46903 88.6 -6.2 24.4 10.9 21.0 10.1 -3.4 

Всього витрат 3101011 3445048 3386270 -58778 285259 -1.7 9.2 x x x x x 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: 

МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ 

 

У статті висвітлено теоретичні основи поняття «стратегічне планування» 

на рівні підприємства та з’ясовано його фундаментальне значення у ході 

трактування й розуміння в питаннях досягнення стратегічних орієнтирів. 

Розкрито ключові змістовні характеристики стратегічного планування шляхом 

проведення  порівняльного аналізу між стратегічним і довгостроковим 

плануванням за  основними факторними ознаками Визначено місце маркетингового 

планування в стратегічному плані вітчизняних підприємств та наведено 

особливості взаємозв’язку стратегічного плану із системою заходів відповідно до  

маркетингової концепції. Обґрунтовано та схематично представлено зміст 

стратегічного маркетингового планування на рівні підприємства, доведена його 

стратегічна спрямованість на розробку сценаріїв розвитку з метою отримання 

гарантованого прибутку. Описано типові помилки у процесі стратегічного 

маркетингового планування на підприємстві, які пов’язано з умовами, змістом та 

особливостями процесу з урахуванням професійних компетенцій маркетологів. 

Ключові слова: стратегічне планування, маркетингове планування,  

управління, план, процес, виробничо-комерційна діяльність, маркетолог, 

підприємство.  

 

 

 



Постановка проблеми. У сучасних теоріях – планування у діяльності 

підприємства виконує не тільки управлінську функцію, а скоріше означає процес 

підготовки управлінського рішення, що базується на обробці вихідної інформації та 

включає в себе визначення засобів та шляхів їх досягнення за допомогою 

порівняльної оцінки альтернативних варіантів, а потім прийняття найбільш 

прийнятного з них. Враховуючи ці особливості, менеджери використовують 

планування як систему стратегічних, тактичних та оперативних планів, за якими 

формуються напрямки діяльності підприємства, місія та цілі його функціонування, 

умови забезпечення ресурсами, прогнози розвитку тощо.  

В розвинених країнах світу стратегічне планування розглядається як один з 

важливих інструментів, за допомогою якого розв’язуються різноманітні 

функціональні проблеми управління підприємством, виявляються потенційні 

можливості, усуваються загрози, обґрунтовуються стратегії подальшого розвитку 

тощо. Застосування стратегічного планування на підприємстві дозволяє на всіх його 

рівнях управління організовувати ефективну роботу керівного складу для 

функціонування організаційно-економічного механізму швидкого реагування на 

зміни навколишнього середовища та адаптації до нових умов господарювання. 

У конкурентній боротьбі вітчизняним підприємствам важко отримувати 

лідируючи позиції на ринку у зв’язку з низьким рівнем стратегічної орієнтації та 

відсутністю методологічних основ стратегічного планування закріплених на 

законодавчому рівні. Звичним став процес планування діяльності, що ґрунтується  

лише на наявних ресурсах та внутрішніх можливостях підприємства. Тому 

недостатня затребуваність інструментів стратегічного менеджменту українськими 

підприємствами потребує маркетингового підходу до управління виробничо-

комерційною діяльністю. У таких умовах даний підхід доцільно реалізовувати за 

допомогою стратегічного маркетингового планування, що зумовило вибір і 

актуальність теми даної статті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних аспектів 

стратегічного планування та проблем, які виникають у ході його застосування на  

підприємстві, пов’язаних з розробкою перспективних напрямків за стратегіями 

 



розвитку, присвячено безліч публікацій у наукових роботах зарубіжних та 

вітчизняних вчених: І. Ансоффа [1], М. Мескона, М. Альберт, Ф. Хедоури [2], М. 

Портера, П. Друкера, Б. Карлофа [3], Г. Мінцберга, [4], Д.Райко [5], Г. Холодного, 

К. Селезньової [6]. 

Дослідження особливостей використання стратегічного маркетингового 

планування у діяльності підприємств висвітлюються у роботах таких відомих 

вчених як: Ж. Ламбена [7], Ф. Котлера [8; 9], Р. Хибинга, С. Купера [10], Р. 

Фатхудинова [11], С. Семенюка [12], С. Близнюка [13], Н.Куденко [14], 

Л. Балабанової [15], Є. Крикавського [16], В. Божкової [17], Т. Примака [18], 

В. Росохи, Л.Газуди [19]. 

Аналіз наукової літератури показав, що закордонні та вітчизні вчені ведуть 

постійний пошук шляхів ефективного використання як стратегічного планування 

так і стратегічного маркетингового планування на рівні підприємства. Проте наукові 

праці закордонних вчених у питаннях маркетингового стратегічного планування 

недостатньо адаптовані до умов функціонування українських підприємств, а у 

працях вітчизняних вчених по різному обґрунтовані теоретичні аспекти та 

особливості використання цього виду планування.  

Мета статті – обґрунтувати сутність маркетингового стратегічного 

планування на підприємстві як складової стратегічного планування, виявити 

помилки, що виникають у процесі його застосування, та розробити рекомендації з 

ефективного його використання. 

Виклад основного матеріалу. Проведення дослідження теоретичних основ 

сутності поняття «стратегічне маркетингове планування» доцільно починати з 

аналізу змістовних характеристик дефініцій «стратегічне планування» та 

«маркетингове планування».  

На погляд закордонних класиків економічної теорії «стратегічне планування» 

розглядається або як процес установлення і підтримки стратегічної відповідності 

глобальних цілей і потенціалу підприємства змінним можливостям ринку (Ф. 

Котлер) [8, с.59-60], або як набор дій і рішень, які здійснені керівництвом, та які 

стають основою розроблення конкретних стратегій, призначених для досягнення 

 



підприємством своїх цілей (М. Мескона, М. Альберт, Ф. Хедоури) [2, с. 256].  У будь 

якому випадку сутнісні характеристики стратегічного планування вивчаються з 

метою отримання у ході функціонування підприємства високого рівня 

результативності.  

Різноманітність у поглядах науковців висвітлює зміст стратегічного 

планування де рухомою силою є не майбутні рішення, а вплив майбутнього на 

сьогоднішні рішення (М. Портер, П. Друкер, Б. Карлоф) [3], що допомагає виявляти 

нові можливості підприємства за структурними складовими стратегічного плану, 

зокрема, розширення виробничих потужностей, зниження транспортних витрат у 

складі собівартості, зміна профілю підприємства, радикальна зміна технології тощо. 

Вітчизняними вченими теж проводились дослідження змісту поняття 

«стратегічне планування», що дозволило виявити його особливі риси та з’ясувати 

цільові напрямки на стратегічному рівні управління підприємством. Так 

Л. Балабанова [15] визначає зміст поняття «стратегічне планування» як 

модифікацію внутрішньофірмового планування, у ході якого відбувається процес 

формування місії і цілей підприємства, вибір специфічних стратегій для визначення 

та одержання необхідних ресурсів та їх розподілу з метою забезпечення ефективної 

роботи підприємства у майбутньому.  

В. Божкова [17,с. 12] розкриває сутність поняття «стратегічне планування» з 

позиції організаційно-методичного системного процесу розроблення і коригування 

системи формалізованих планів, проектів і програм, спрямований на досягнення 

визначених підприємством різнорівневих цілей.  

Подібний погляд має Т. Примак [18, с. 203], який характеризує поняття 

«стратегічне планування» як процес виконання сукупності систематизованих і 

взаємоузгоджених робіт, пов’язаних із визначенням довгострокових цілей і 

напрямків діяльності підприємства. 

Проведене дослідження сутності поняття «стратегічне планування» дозволяє 

розглядати його як послідовний процес узгоджених багатоваріантних дій за 

стратегіями розвитку необхідних для виконання цілей та завдань підприємства, 

 



результат яких буде сприяти підвищенню конкурентних позицій підприємства на 

ринку.  

Зміст стратегічного планування частково перехрещується з теоретичними 

основами довгострокового планування діяльності підприємства. Відмінності між 

стратегічним та довгостроковим плануванням наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика довгострокового та стратегічного планування  

Факторні ознаки Планування діяльності підприємства 

Довгострокове Стратегічне 

Цільове призначення 
планування  

Забезпечення спланованої та 
безперервної діяльності  

Забезпечення спланованої та 
безперервної діяльності за 

основними стратегіями 
розвитку 

Вектор руху 
планування  

Сформувати майбутні рішення Виявити вплив майбутнього 
на сьогоднішні рішення 

Чинники 
формування 
прогнозів  

Внутрішні чинники  підприємства, 
під впливом яких розробляються 
програми,  плани, бюджети  

Внутрішні та зовнішні  
чинники  підприємства, під 
впливом яких розробляються 
програми,  плани, бюджети 

Зміст прогнозів у 
процесі планування  

Дослідницькі (екстраполяційні) 
прогнози  

Сценарії, організаційно-
економічні прогнози 
перспектив розвитку ситуації, 
що виникла 

Види контролю 
спланованих заходів 

Оперативний контроль 
запланованих заходів 

Оперативний та стратегічний 
контроль  запланованих 
заходів за сценаріями 
розвитку 

Розробники заходів 
планування, 
контролери 

Розробники: керівник та 
працівники планового відділу 
підприємства. 

Контролери: керівник 
підприємства та керівник 
планового відділу. 

Розробники: керівники 
структурних підрозділів, 
працівники планового відділу 
підприємства. 

Контролери: керівники всіх 
рівнів управління 
підприємством  

Побудовано авторами 

У ході порівняння стратегічного планування з довгостроковим виявилося, що 

цілеспрямованість стратегічного панування як ефективного управлінського 

інструменту, який повинен забезпечити виживання підприємства під впливом змін 

зовнішнього середовища, обумовлена стратегіями розвитку. Стратегічний план не 

просто будується на заходах, які розписують прогнозні дії діяльності підприємства, 

 



а має спрямований напрям заходів на управління змінами за сценаріями розвитку 

для досягнення стійких конкурентних позицій на ринку.  

Розробниками стратегічного плану є керівники структурних підрозділів та 

працівники планового відділу, а контролерами - керівники всіх рівнів управління 

підприємством. На відміну від стратегічного, розробниками довгострокового 

планування є керівник планового підрозділу та його працівники, а контролерами 

щодо його виконанням – керівник підприємства та керівник планового відділу. Ці 

особливості вплинули на проведення контрольних заходів щодо виконання 

стратегічного плану, які теж виявилися різноманітними: у випадку довгострокового 

плану – це оперативний контроль, а у ході стратегічного – оперативний контроль 

доповнюється стратегічним відповідно до встановлених стратегічних орієнтирів та 

сценаріїв розвитку. 

Враховуючи затребуваність стратегічного планування як послідовного 

процесу узгоджених багатоваріантних дій вважаємо, що успіх підприємства 

залежить від механізму адаптації до змін, який враховує як зовнішні обставини 

(економічні, соціальні, науково-технічні, екологічні, політичні тощо) так і внутрішні 

(виробничі, маркетингові, фінансові, кадрові, управлінські тощо).  

Особливості розробки стратегічних планів виробничо-комерційної діяльності 

підприємства пов’язують з плануванням маркетингової діяльності. Зупинимося 

більш детально на маркетинговій діяльності як об'єктивної необхідності, яка 

відображається у ході розробки стратегічного плану підприємства відповідно до 

маркетингової концепції та формує орієнтацію його роботи за напрямками: науково-

технічна, виробничо-комерційна, збутова з урахуванням ринкового попиту, потреб і 

вимог споживачів.  

Маркетингова концепція у межах стратегічного планування виконується, як 

правило, у межах головних компонентів: 1) цільові установки маркетингової 

діяльності та напрямів бізнесу, їх оптимізація та узгодження пріоритетів; 2) аналіз 

поточної ситуації підприємства на ринку за допомогою стратегічного аналізу, та 

оцінка його виробничо-комерційної діяльності; 3) розробка та впровадження 

маркетингових стратегій за сценаріями розвитку;  5) контроль за реалізацією 

 



маркетингових стратегій через розподіл маркетингових ресурсів, подальший 

моніторинг діяльності підприємства [1; 7; 10]. 

Цікавою видається структура маркетингового плану описана Ф Котлером [9], 

яка реалізується за системою таких заходів як: 1) оцінка поточної маркетингової 

ситуації, а також опис важливих тенденцій розвитку даного підприємства на ринку; 

2) цілі і завдання маркетингу за допомогою методів стратегічного аналізу, зокрема 

SWOT-аналіз, що дозволяє виявити сильні та слабкі сторони підприємства на фоні 

сформованих можливостей та незапланованих загроз; 3) розробка стратегій розвитку 

(розвитку цільового ринку, цінової пропозиції, сегментування, розподілу тощо); 4) 

планування заходів відповідно до узгоджених цілей; 5) детальне впровадження 

запланованих маркетингових заходів та контроль за досягненням ключових 

результатів  

Вітчизняні вчені В. Росоха та Л. Газуда доводять важливість маркетингового 

планування як управлінського інструменту, у процесі якого  проводиться 

оцінювання можливостей здійснення виробничо-комерційної діяльності 

підприємства з метою отримання конкурентних переваг і наявних для цього 

ресурсів, визначення цілей маркетингу та розроблення маркетингового плану, 

створення і дотримання відповідності між цілями підприємства, його потенціалом і 

шансами на успіх. Вчені зазначають, що маркетингове планування на підприємстві 

тісно пов’язане із стратегічним плануванням і спирається на заявлену місію, мету, 

основні й допоміжні завдання діяльності, портфель замовлень і потенціал його 

зростання, процес раціонального використання ресурсів підприємства, 

сегментування ринку, визначення його поточного та перспективного стану тощо [3, 

с.225].  

Поєднання цільових установок стратегічного та маркетингового планування 

підприємства знайшло свою реалізацію у маркетинговому стратегічному 

плануванні, зміст якого проявляється як у процесі розробки стратегічного плану, так 

і його окремого напряму - маркетингового. У першому випадку стратегічне 

планування акцентує маркетингову цілеспрямованість у процесі налагодження 

результативної діяльності підприємства, а у другої – вказує на переорієнтацію 

 



маркетингової діяльності з урахуванням стратегічних орієнтирів. Схематичне 

представлення змісту маркетингового стратегічного планування наведено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Змісту стратегічного маркетингового планування (побудовано 

авторами) 

 

Зміст стратегічного планування як послідовного процесу узгоджених 

багатоваріантних дій відповідно до маркетингової концепції дозволить керівництву 

українських підприємств швидше адаптуватися за умов сьогодення, пов’язаних з: 

використанням методів та інструментів маркетингу; обґрунтуванням цільових 

установок відповідно до попиту ринку за маркетинговими програмами з підвищення 

лояльності споживачів; детальною оцінкою маркетингової (виробничо-комерційної) 

діяльності підприємства; визначенням балансу між маркетинговими та 

стратегічними цілями, ресурсами та джерелами їх надходження; проведенням 
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аналізу потреб та вимог основних груп споживачів; розробкою маркетингових 

стратегій розвитку.  

Результатом ефективного процесу маркетингового стратегічного планування є 

отримання бажаного прибутку та вирішенню поточних завдань підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємства, якщо за сценаріями розвитку відбулося 

задоволення потреб споживачів за якістю та асортиментом продукції, визначення 

ключових конкурентних переваг відповідно до поточної ситуації на ринку, 

виявлення потужних зв’язків з основними контрагентами та організація системи 

прийняття ефективних управлінських рішень, впровадження інноваційних 

технологій. В даних обставинах маркетингове стратегічне планування не є 

прерогативою тільки великих акціонерних компаній, а життєвою необхідністю будь-

якого підприємства. 

Проте, у процесі формування та реалізації маркетингового стратегічного 

плану маркетологи підприємства стикаються з проблемами, які нерідко вимагають 

внесення різноманітних коригувань. Типові помилки у процесі стратегічного 

маркетингового планування на підприємстві: 

1) швидкість процесу планування (проявляється в недоробках у 

складеному плані за недостатньо глибоким аналізом маркетингової інформації для 

прийняття рішень і розробки стратегій); 

2) неповний обсяг даних (впливає на рівень точності прогнозів та розробки 

основних заходів по управлінню продуктом (послугою) підприємства); 

3) непогоджена структура стратегічного плану (відображає ситуацію на 

підприємстві, ринку і в галузі та слугує базою для прийняття ефективних 

управлінських рішень); 

4) невідповідність плану маркетингу при формуванні бюджетів (для 

успішної реалізації плану маркетингу по продукту необхідний той розмір бюджету, 

який буде дозволяти реалізувати в повній мірі заплановані заходи з управління 

продуктом (послугою)); 

5) рівень професійних компетенцій маркетологів, що може вплинути на 

реалістичність складених планів;  

 

 



6) неефективна система винагороди маркетологів, які приймають участь у 

формуванні стратегічного плану; 

7) відсутність підтримки з боку корпоративного менеджменту. 

З огляду на перераховані вище особливості, слід розуміти, що ефективна 

організація маркетингового стратегічного планування можлива тільки в тому 

випадку, якщо в системі управління підприємством окрім підрозділу планування ще 

є маркетингова служба, здатна вирішувати проблеми виробничо-комерційної 

діяльності, своєчасного аналізу ринкової ситуації, якості та реалізації продукції на 

найближчу перспективу, розробки стратегії й тактики підприємства у напрямах 

освоєння інноваційних технологій. В рамках маркетингового стратегічного 

планування доцільним буде створення маркетингового підрозділу з числа 

професійних маркетологів відповідно до власної системи управління 

підприємством, а для підвищення ефективності продажів та збільшення обсягів 

реалізації продукції, важливо, щоб діяльність підприємства, а отже, і його 

організаційна структура орієнтувалися на задоволення потреб ринку.  

Висновки. Таким чином, стратегічне планування, засноване на маркетингу, є 

складним і потенційно потужним механізмом, за допомогою якого сучасне 

підприємство може протистояти мінливому зовнішньому середовищу, потрапивши в 

умови нестабільності. В рамках маркетингового стратегічного планування 

розробляється конкретний план управлінських дій, спрямований на виконання 

головної місії і досягнення поставлених стратегічних цілей, що допоможе 

українським підприємствам: компенсувати недосконалість методологічної бази й 

обмеженість ресурсів, закріплювати ринкові можливості, посилювати конкурентні 

позицій, налагоджувати виробничо-комерційну діяльність за стратегіями розвитку, 

приймати щоденні ефективні управлінські рішення та отримувати гарантовані 

прибутки. 

Отже, маркетингове стратегічне планування - є запорукою гармонійного і 

швидкого розвитку підприємства відповідно до умов налагодженої ефективної 

роботи команди професійних маркетологів. 
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ВИНОГРАДОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ЕВТУШЕНКО НАТАЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА, КОНОНЕНКО ЭВГЕНИЙ ЭВГЕНЬЕВИЧ. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ: 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ. В статье освещены теоретические основы 

понятия «стратегическое планирование» на уровне предприятия и установлено его 

фундаментальное значение в ходе трактовки и понимания в вопросах достижения 

стратегических ориентиров. Раскрыты ключевые характеристики 

стратегического планирования путем проведения сравнительного анализа между 

стратегическим и долгосрочным планированием по основным факторными 

признаками Определено место маркетингового планирования в стратегическом 

плане отечественных предприятий и приведены особенности взаимосвязи 

стратегического плана с системой планов в соответствии с маркетинговой 

концепцией. Обосновано и схематично представлено содержание стратегического 

маркетингового планирования на уровне предприятия, доказана его стратегическая 

направленность, связанная с разработкой сценариев развития для получения 

гарантированной прибыли. Описаны типичные ошибки в процессе стратегического 

маркетингового планирования на предприятии, которые связаны с условиями, 

содержанием и особенностями процесса с учетом профессиональных компетенций 

маркетологов. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, маркетинговое 

планирование, управление, план, процесс, производственно-коммерческая 

деятельность, маркетолог, предприятие. 

 

VYNOGRADOVА OLENA, YEVTUSHENKO NATALYA. KONONENKO 

YEVHEN. ENTERPRISE PLANNING: MARKETING ASPECT. 

 The article highlights the theoretical foundations of the concept of “strategic 

planning” at the enterprise level and establishes its fundamental importance in the course 

of interpretation and understanding in the achievement of strategic guidelines. The key 

characteristics of strategic planning are revealed by conducting a comparative analysis 

between strategic and long-term planning according to the main factor characteristics. 

The place of marketing planning in the strategic plan of domestic enterprises is 

determined and the features of the relationship of the strategic plan with the system of 

plans in accordance with the marketing concept are given. The content of strategic 

marketing planning at the enterprise level is substantiated and schematically presented, its 

 



strategic focus is proved, associated with the development of development scenarios for 

obtaining guaranteed profits. Typical errors are described in the process of strategic 

marketing planning at the enterprise, which are associated with the conditions, content 

and features of the process, taking into account the professional competencies of 

marketers. 

Key words: strategic planning, marketing planning, management, plan, process, 

production and commercial activity, marketer, enterprise. 
 


