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В статті уточнено сутність стратегічного планування; визначено складові та
описано елементи механізму стратегічного планування на підприємстві; окреслено основні
проблеми, що заважають впровадженню якісних стратегічних планів та сформульовано
особливості стратегічного планування для телекомунікаційних підприємствах, врахування
яких дає можливість адаптуватись та пристосовуватись до зміни внутрішнього та
зовнішнього середовища у сучасних умовах.
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Постановка проблеми. У теперішній час системи стратегічного управління на
телекомунікаційних підприємствах важко справляються із позаплановими подіями у
політичній, економічній та соціальній сферах. Зовнішнє середовище підприємства постійно
трансформується під впливом конкурентів, вимог споживачів, зміни господарських зв’язків,
а також завдяки технологічному прогресу. Такі умови вимагають від більшості підприємств
впровадження нових підходів до стратегічного планування, яке є основоположною функцією
стратегічного управління, для підвищення їх ефективної діяльності та конкурентоздатності.
Визначення основних особливостей стратегічного планування в сучасних умовах дозволить
вдосконалити систему планування на підприємстві, виявити напрями розвитку
телекомунікаційних підприємств, згідно із тенденціями ринку, зрозуміти які необхідні
структурні та організаційні зміни забезпечать конкурентні переваги.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорії та практиці стратегічного
планування приділяється велика увага з боку закордонних науковців як Н.Вінер, П. Друкер,
Т. Пітерс, М.Портер, Й. Шумперт. Але у вітчизняній літературі довго не надавалось уваги
даній проблематиці. Значний вклад у розробку тематики стратегічного планування внесено
відомими вітчизняними вченими як С.В. Величко, О.Є.Гудзь, І.М. Зелізко, Л.В. Лазоренко,
Ю.В.Пахомова, П.А. Стецюк, І.Ю. Швець. Різні аспекти стратегічного планування
відображені у працях В. Андрєєва, Є. Байкова, Г. Бубнова, А. Глушанкової, С. Легамінової,
А.Паутова, Ю.Пахомової.
Незважаючи на потужний науковий доробок вітчизняних та зарубіжних авторів у
галузі стратегічного планування та наявність різнобічних тлумачень щодо поняття
"стратегічне планування", це питання залишається недостатноь опрацьованим, зокрема, що
стосується стратегічного планування на телекомунікаційних підприємствах у сучасних
умовах. Тому вважаємо необхідним переосмислення наявних напрацювань та здійснення
наукових розробок зазначеної проблематики.
Мета дослідження. Аналіз теоретичних підходів до вивчення проблем стратегічного
планування та його особливостей на телекомунікаційних підприємствах для створення
ефективної
системи
стратегічного
управління
процесом
надання
сучасних
телекомунікаційних послуг.
Виклад основного матеріалу. Важливе місце серед усіх функцій менеджменту
підприємства завжди займало стратегічне планування. До основних проблем, які
підтверджують необхідність розробки та впровадження стратегічного планування на,
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підприємствах телекомунікацій можна віднести: прискорення науково-технічного прогресу
розвиток принципово нових видів телекомунікаійних послуг та технологій їх надання, зміни
у життєвому циклі телекомунікаційних послуг, підвищення інтересу до прогнозування
тенденцій розвитку телекомунікацій, підсилення значення доступу до інформаційних
ресурсів. Все це робить ринок телекомунікаційних послуг складним, із тенденцією швидкого
насичення попиту існуючими послугами та постійним підвищенням вимог з боку споживачів
до якості та інноваційності послуг зв’язку. В таких динамічних умовах нестабільного
оточення ефективність роботи підприємства визначається його здатністю адаптуватись до
зовнішнього середовища та досягати поставленої мети при зміні умов та факторів впливу.
У сучасній літературі стратегічне планування розглядається у широкому та вузькому
розумінні. У першому випадку стратегічне планування трактується як комплекс рішень та
певний базовий набір дій для розробки системи цілей, які необхідні для реалізації стратегії
підприємства. Однак у цьому визначені не є зрозумілою різниця між стратегічним
плануванням та стратегічним управлінням. До того ж, не визначена особлива роль розробки
планів. Тому більш вузьке розуміння стратегічного планування дає нам можливість виділити
особливий вид планової діяльності підприємства, який включає в себе розробку таких
спеціальних документів як стратегічний план розвитку, стратегічні проекти, програми та
бюджети. Така документальна деталізація дає можливість розкласти стратегії за цілями,
задачами, ресурсами та часом. У цьому випадку стратегічне планування виступає як один з
найважливіших етапів стратегічного управління [2].
Процес стратегічного планування – це інструменти, за допомогою яких
обґрунтовуються управлінські рішення під час господарювання підприємства. Важлива
задача стратегічного планування полягає у забезпеченні нововведень, що необхідні для
функціонування підприємства [1]. Процес стратегічного планування включає в себе чотири
види діяльності (функції стратегічного планування), до яких належать:
розподіл усіх ресурсів (інформаційних, кадрових, матеріальних тощо)
адаптація до зовнішнього середовища (пристосування підприємства до умов ринку,
що постійно змінюються)
координація та регулювання (узгодження зусиль структурних підрозділів підприємств
для досягнення мети, яка визначена стратегічним планом)
організаційні зміни (формування підприємства, яке забезпечує узгоджену роботу
персоналу управління, розвиток мислення менеджерів, врахування минулого досвіду
стратегічного планування)
Механізм стратегічного планування являється елементом системи планування
підприємства, тому можна йому надати визначення комплексу взаємопов’язаних підсистем
підприємства, який забезпечує розробку стратегій та їх обґрунтування у стратегічних планах.
Механізм включає в себе наступні складові: інформаційні (бази та банки даних про стан
зовнішнього та внутрішнього середовища), науково-методичні (принципи, нормативноправова база стратегічного планування, методи, моделі, методики), процесно-орієнтовні
складові (функції стратегічного планування та планові процедури), організаційні
(організаційна та корпораційна культура та структура стратегічного планування). Складові
механізму стратегічного планування представлені на рис.1.
Механізм стратегічного планування повинен відповідати структурі підприємства,
тобто порядку сталих зв’язків об’єкту, які забезпечують його цілісність та дозволяють
зберігати властивості при різних зовнішніх та внутрішніх змінах [9].
Структура стратегічного планування на телекомунікаційному підприємстві повинна
складається з наступних елементів:
формування бачення майбутнього підприємства (ідеали, мрії, кінцева мета);
розробка місії, визначення цінностей організації (принципи, підвалини, які дають
напрями організаційного бачення);
аналіз стартових умов (соціально-економічна ситуація) та SWOT-аналіз;
визначення стратегічних пріоритетів;
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розробка цілей по кожному пріоритету;
розробка плану дій по досягненню кожного стратегічного пріоритету;
формування процесу стратегії управління;
розробка системи показників та індикаторів;
організація моніторінгу та контроліг;
програми та проекти;
виконання стратегічного плану.
Науковометодичні
складові

Інформаційні
складові

Організаційні
складові

Процесноорієнтовні
складові

Механізм стратегічного планування
Механізм
ініціювання
стратегічного
планування

Механізм
розробки
стратегічного
плану

Механізм
впровадження
стратегічного
плану

Механізм
контролю
структурних змін
та наслідків

Рис. 1. Складові механізму стратегічного планування
На шляху впровадження якісних стратегічних планів можуть виникати завади, до
яких належать: відсутність розуміння між керівниками, які можуть бути якісними
спеціалістами, але не достатньо добре розбиратись у інших функціональних галузях
телекомунікацій; генеральний керівник компанії може вимагати результати та показники від
окремих підрозділів, але не враховувати комплексності виконання задач; на підприємстві
може бути прийнято в роботу завелика кількість проектів, що виконується одночасно, як
наслідок – несбалансований розподіл ресурсів, робота у режимі багатозадачності,
незадоволення реальних потреб споживачів тощо.
Все це суттєво впливає на підходи до стратегічного планування. Із урахуванням
вищенаведених особливостей функціонування телекомунікаційних підприємств, можна
зазначити, що основні особливості стратегічного планування полягатиме у наступному:
розробка планових документів буде характеризуватись укрупненням показників;
скорочення горизонту планування на довгострокові терміни; зменшення деталізації у
планових документах, оскільки є тенденція у агрегації; використання програм та проектів
частіше ніж класичні плани.
Висновки. Бізнес-середовище, в якому функціонують телекомунікаційні
підприємства, зазнає постійних змін тому що являється високотехнологічним та
інноваційним. Стратегія підприємства та його ефективність залежатиме від адаптивних
можливостей, які забезпечуються стратегічним плануванням. Для реалізації стратегічного
планування на підприємстві необхідно розробити та сформувати відповідний механізм, який
буде враховувати особливості галузі та умови роботи конкретного підприємства.
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САЗОНОВА
СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА.
ОСОБЕННОСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
НА
ТЕЛЕКОММНУКАЦИОНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ. В статье уточнена сущность стратегического планирования;
определены составляющие и описаны элементы механизма стратегического планирования
на предприятии; обозначены основные проблемы, мешающие внедрению качественных
стратегических планов и сформулированы особенности стратегического планирования для
телекоммуникационных предприятиях, учет которых дает возможность адаптироваться
и приспосабливаться к изменению внутренней и внешней среды в современных условиях.
Ключевые слова: стратегическое планирование, механизм стратегического
планирования, элементы стратегического планирования

SAZONOVA SVETLANA. FEATURES OF STRATEGIC PLANNING ON
TELECOMMUNICATION ENTERPRISES. The article clarifies the essence of strategic planning
is specified in the article; defined components and described elements of the mechanism of strategic
planning at the enterprise; outlined the main problems that impede the implementation of quality
strategic plans and formulated specifically for strategic planning for telecommunication
enterprises, the revival of which makes it possible to adapt and adapt to changes in the internal and
external environment in today's environment.
Key words: strategic planning, strategic planning mechanism, strategic planning elements
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