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Тема: Планування як функція управління, його принципи і методи. 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з поняттям «планування», його сутністю та роллю 

в системі вивчення економічних дисциплін; вивчення принципів та методів планування.  

 

Управління підприємством - це поєднання багатьох функцій: планування, 

організації, координації, регулювання, обліку, контролю, стимулювання та ін. Функції 

управління спрямовані на досягнення цілей підприємства.  
 В умовах ринку підприємства можуть досягти своїх бізнесових цілей, 

поставлених завдань шляхом постійного аналізу чинників внутрішнього стану, його 

зовнішнього середовища, виявлення перспектив можливого розвитку та шляхів їх 

реалізації, визначення векторів поведінки на ринку, заходів щодо протидії конкуренції 

та ін., тобто планування своєї діяльності. Отже, планування є важливішою складовою 

управління підприємством, фактично його центральною функцією. 
 

 
 

Планування повинно забезпечити взаємозв’язок усіх структурних підрозділів 

підприємства у ланцюгу: наукові дослідження і розробки, виробництво продукції та її 

збут. 

Здійснення на підприємстві процесу планування як управлінської функції 

повинно спиратись на аналіз, оцінку і прогнозування споживчого попиту, наявних 

ресурсів та перспектив розвитку ринкової кон’юнктури. Тому воно повинно бути тісно 

пов’язане з іншими управлінськими функціями (визначенням потреб споживачів та 

співставленням з можливостями їх задоволення, а також функцією контролю) з метою 

постійного коригування показників виробництва і збуту продукції як реакції на зміни 

ринкового попиту. 

 



 

При цьому підприємства самостійно визначають шляхи розвитку виробництва, 

обирають і використовують системи мотивації працівників, розробляють виробничу 

програму та ін. Серед планових показників найважливішими є натуральні показники, 

показники якості продукції та кінцеві показники діяльності підприємства.  
Створення системи планування на підприємстві вимагає певних затрат, але ефект 

від раціональної організації виробництва завжди перевищує їх. Тому не слід трактувати 

планування на підприємстві як сферу непродуктивних витрат і скорочувати витрати на 

нього, що часто спостерігається у практиці господарювання вітчизняних підприємств.  
Якість планування на підприємстві в значній мірі залежить від врахування його 

принципів. Усі вони в практиці здійснення планової роботи на підприємстві 

дотримуються в процесі використання певних методів планування. 

 

 

Найбільш використовуваними методами планування є:  
 ресурсний - використовується при монопольному становищі підприємства на ринку 

або слабкій конкуренції; планові показники встановлюються, виходячи із ресурсних 

можливостей підприємства;

 статистичний - показники встановлюються з використанням середніх 

статистичних величин за даними минулих періодів;

 факторний - величини планових показників визначаються на підставі впливу на них 

різних техніко-економічних чинників;


 балансовий - полягає у використанні у планових розрахунках системи таблиць - 

балансів, які відображають потреби у певних видах ресурсів та джерела їх покриття;

 економіко-математичні - здійснюється оптимізація плану підприємства за 

допомогою математичних залежностей і прийнятого критерію оптимізації;

 графоаналітичний - передбачає використання графіків, діаграм при визначенні 

планових показників;

 нормативний - планові показники встановлюються на основі використання 

прогресивних норм витрат ресурсів з урахуванням зміни цих норм уплановому 

році.

 

 

 

 



 

 

Найбільшу ефективність планової роботи забезпечує поєднання різних методів 

планування залежно від реальних умов внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства та їх динаміки, наприклад, за умов слабкої конкуренції доцільно 

використовувати ресурсний метод планування, а в умовах її посилення - факторний, 

економіко-математичні та ін. 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, опрацювати та вивчити його, дати 

письмово відповідь на наступні питання: 

 

1 Для чого в процесі планування діяльності підприємства слід дотримуватись певних 

засад (принципів)? Поясніть, наведіть приклади. 

2. Чи доцільно використовувати ресурсний метод планування при жорсткій конкуренції у 

галузі? 

 

 

Шановні учні! Ваші конспекти та виконані домашні завдання надсилайте на електронну 

адресу gr.ev@ukr.net 
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