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Уже з дитинства людина засвоює ази планування. Ми постійно
плануємо, навіть не усвідомлюючи цього, бо це є невід’ємною
властивістю кожного з нас. Згадайте, день добігає кінця, і якось
непомітно ви вже замислюєтеся над тим, яким буде день завтраш"
ній: події, у яких братимете участь; зустрічі ділові або з друзя"
ми; покупки і далі, т.д., і т.д. Ми плануємо протягом усього життя
плануємо все: роботу, навчання, відпочинок.

Оскільки основною одиницею економічної діяльності суспіль"
ства є підприємство, то цілком логічним виглядає перенесення
людської потреби планувати на його діяльність. І тут цей процес
набуває додаткового забарвлення: планування розглядається не
тільки як наука, а й як мистецтво.

Планування як наука передбачає набуття нових знань про той
чи інший предмет (ринок, галузь, технологію і т.п.), а також опа"
нування системою понять, що розкривають його зміст. Метою пла"
нування як науки є пояснення, передбачення процесів і явищ. На"
решті, планування як наука має власні предмет та об’єкт, методи
досліджень і прийняття планових рішень.

Процес планування – це мистецтво, мистецтво приймати пра"
вильні рішення, які сприятимуть розвитку та процвітанню під"
приємства. Яка б підготовча робота не була проведена, яка б по"
вна інформація не була зібрана, плановим рішенням завжди вла"
стивий елемент творчості, а їх сутність значною мірою залежить
від особистості керівника (плановика).

Оскільки планування – це попереднє прийняття рішення, його
роль особливо зростає в ринкових умовах господарювання, і нині
на підприємствах це все більше розуміють.

Â Ñ Ò Ó Ï

Присвячується

моїй любій матусі



9

Негативне ж ставлення до планування зумовлене здебільшого
його директивністю протягом минулих десятиліть. Перехід до
індикативної форми планування посилює його значущість в ді"
яльності підприємства. Воно стає необхідною складовою станов"
лення та розвитку бізнесу.

Планування на підприємстві забезпечує прийняття правиль"
них управлінських рішень, знижує ризики, сприяє пошуку най"
більш оптимальних напрямів дій. Саме тому керівники, фахівці
підприємств різних галузей економіки повинні розвивати еконо"
мічне та управлінське мислення, оволодівати системою спеціаль"
них знань у галузі планування господарсько"економічної діяль"
ності підприємств.

Реалізація планів нерозривно пов’язана з контролем за про"
цесом їх виконання. Це не тільки забезпечує чітку роботу на під"
приємстві, а й надає можливість перевірити правильність запла"
нованого на практиці, вчасно зреагувати на зміни в організацій"
ному середовищі підприємства та скоригувати окремі показники
або частини плану, змінити напрямок діяльності. Контроль – це
одна з найважливіших функцій управління, яка повинна здійс"
нюватися керівниками на будь"якому організаційному рівні
підприємства.

Мета даного посібника – забезпечити опанування засобів і ме"
тодів прийняття планових рішень на підприємствах усіх типів
(промислових, торговельних, сфери послуг), сформувати навич"
ки та вміння розробляти стратегічні й тактичні плани. Його зміст
відповідає структурно"логічній схемі підготовки спеціалістів з на"
пряму підготовки «Економіка та підприємництво». У посібнику
висвітлено всі основні етапи процесу планування діяльності під"
приємства, нові методи планування на основі економіко"матема"
тичного моделювання з використанням інформаційних тех"
нологій.

Посібник містить практичні завдання до кожної теми, біль"
шість яких передбачає використання в процесі планування засо"
бів табличного процесора Microsoft Excel (далі – Excel), методів
математичного програмування, а також методів, які ґрунтують"
ся на використанні теорії ймовірності та математичній статистиці.
Це сприяє оволодінню методами планування в ринкових умовах
за допомогою ПЕОМ, дозволяє оцінити їх переваги в розробленні
планів. Розв’язання деяких завдань та ситуацій потребує не тільки
математичних розрахунків, а й уміння приймати правильні рі"
шення.
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До кожної теми наведено контрольні запитання та теми ре"
фератів, які спонукають до подальшого поглибленого вивчення
методики планування діяльності підприємства. При викладенні
матеріалу автор виходив з того, що читачі вже ознайомлені з
економікою підприємства, статистикою, теорією економічного
аналізу, маркетингом.

Книга розрахована на широке коло читачів: студентів вищих
навчальних закладів і коледжів, фахівців підприємств різних га"
лузей, підприємців, аспірантів, магістрів, що вивчають економічні
та управлінські дисципліни.

Автор щиро дякує шановним рецензентам – д.е.н., професору
Вікторії Анатоліївні Гросул, д.е.н., професору Валерію Яковичу
Плаксієнко, а також шановному д.е.н., професору Олександру
Вікторовичу Березіну за постійну підтримку та допомогу.
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Òåìà 1. Çàãàëüíà êîíöåïö³ÿ ïëàíóâàííÿ â åêîíîì³ö³

1. Сутність планування та його форми
2. Планування в умовах ринкової економіки
3. Історичні етапи розвитку планування

1. Ñóòí³ñòü ïëàíóâàííÿ òà éîãî ôîðìè

Реалізація будь"якого задуму людини або досягнення певної мети
починається з її роздумів про те, що саме вона повинна зробити,
до якого терміну, які ресурси при цьому використати. Сутність
планування й полягає в чіткому визначенні цілей, засобів та по"
слідовності заходів для їх досягнення, а також порівнянні постав"
лених цілей з можливостями та ресурсами.

Життєдіяльність підприємства неможлива без планування, а
нерозсудливе прагнення до одержання прибутку будь"якою ціною
призводить до швидкого краху. При створенні підприємства, а
також у процесі його діяльності необхідно визначити цілі й зав"
дання підприємства, потреби в фінансових, матеріальних, трудо"
вих та інтелектуальних ресурсах, джерела їх формування, а та"
кож уміти чітко розрахувати ефективність використання ресур"
сів на підприємстві.

Планування – це цілеспрямована діяльність суб’єктів госпо"
дарювання, що передбачає визначення цілей підприємства на пев"
ну перспективу, а також засобів і заходів їх досягнення на основі
інформації про організаційне середовище підприємства.

Результатом процесу планування є план, який завдяки вико"
ристанню певних ресурсів та виконанню певних дій повинен за"
безпечити досягнення бажаної мети.

Ð î ç ä ³ ë  1

Òåîðåòè÷í³ àñïåêòè ïëàíóâàííÿ
òà êîíòðîëþ íà ï³äïðèºìñòâ³
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План – це документ, який відповідно до обраних цілей міс"
тить систему конкретних дій і заходів їх досягнення, дані про пе"
релік та обсяг необхідних ресурсів, а також послідовність та тер"
міни виконання робіт з виробництва та реалізації продукції (по"
слуг). Планом можна вважати будь"який проект, задум, порядок
роботи.

Узагальнено процес планування відбувається в такій послідов"
ності циклічного характеру: аналіз попередньої діяльності, оброб"
ка додаткових інформаційних потоків, визначення завдань на
плановий період, розроблення варіантів планових рішень, оцінка
розроблених варіантів та прийняття остаточного планового рішен"
ня, виконання плану, отримання результату (рис. 1.1).

Інформація про отримані результати за системою зворотного
зв’язку передається до планової структури, звідки весь цикл пла"
нування повторюється.

Керівники багатьох підприємств через прихильність до
централізації прийняття управлінських рішень та зайву самовпев"
неність вважають необов’язковим розроблення системи планів
діяльності підприємства. Такий стиль управління може призвес"
ти тільки до нестабільного режиму роботи, зниження якості ре"
зультату.

Планування – це фактично попереднє прийняття рішення з
метою досягнення певних цілей у майбутньому та засіб попере"
дження помилкових дій, скорочення кількості невикористаних
можливостей. Воно спрямоване на активне пристосування об’єк"
та планування до зовнішніх умов. Стан його в плановому періоді
не можна визначити однозначно, оскільки він залежить від вели"

Рис. 1.1. Цикл планування
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