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Тема: Система планів підприємства, їх взаємозв’язок та порядок розробки. 

Стратегічне планування та бізнес-планування. 

Мета: оволодіння знаннями в сфері планування підприємства, вивчення поняття системи 

планів на підприємстві; ознайомлення з стратегічним та бізнес-плануванням. 

 

 В процесі розвитку ринкових відносин у практиці функціонування 

вітчизняних підприємств склалась певна система планування. Вона полягає у розробці 

планів різних видів та їх узгодженні між собою. Кожен з таких планів має свої 

особливості формування щодо об’єкту, змісту планування, тривалості періоду 

планування, масштабності завдань та ін. 

  

  
 

Директивні плани є наслідком прийняття обов’язкових для виконання рішень. 

В адміністративно-командній економіці, наприклад, планування має директивний 

характер, а самі плани - силу закону. Проте таке планування не є антиподом ринку, 

його окремі елементи використовуються як бізнесовими структурами, так і державою в 

ринкових умовах господарювання. 

Індикативні плани є результатом індикативного планування. Такі плани не є 

обов’язковим для виконання, а мають скеровуючий, рекомендаційний характер. У їх 

складі є обов’язковою для виконання лише обмежена кількість окремих завдань. 

Індикативне планування використовується на рівні підприємств для розробки 

перспективних планів; а у поточному плануванні на підприємствах доцільним є 

директивне планування. 

Перспективні плани охоплюють період, більший, ніж 5 років. Такі плани 

покликані визначати довгострокову стратегію підприємства. Перспективне планування 

за формою є прогнозуванням, але за змістом вони відмінні. Прогнозування є одним із 

етапів перспективного планування. Воно є передбаченням, побудованим на 

ймовірності, дозволяє виявити альтернативні варіанти розвитку процесу або об’єкта і 

обґрунтувати вибір прийнятного варіанту. 

Результатом перспективного планування є стратегічні плани, які окреслюють 

найбільш віддалену перспективу в діяльності підприємства і є сукупністю 



взаємоузгоджених заходів і дій, що відображають довгострокові цілі та основні 

напрямки діяльності з обґрунтуванням ресурсного забезпечення. 

Середньострокові плани охоплюють період 1- 5 років. Вони деталізують 

перспективні щодо хронологічної послідовності досягнення цілей, ресурсного 

забезпечення їх досягнення, відповідальних за виконання осіб. Чіткої межі між 

перспективним і середньостроковим планами немає. Також інколи середньострокове 

планування може співпадати з поточним плануванням на підприємстві. 

Поточні плани розраховані на період до 1 року, включаючи піврічне, 

квартальне, місячне планування. Поточні (тактичні) плани за сферою спрямування є 

набагато вужчими, ніж стратегічні або середньострокові, вони деталізують їх. 
 

 

 

Етапами розробки поточного плану підприємства є: 

 аналіз результатів діяльності підприємства;

 дослідження ринку та формування портфеля замовлень на продукцію 

підприємства;

 розробка заходів щодо зростання ефективності діяльності підприємства та 

підвищення його конкурентоспроможності;

 обґрунтування окремих розділів плану;

 розгляд проекту плану Радою трудового колективу та його затвердження;

 доведення техніко-економічних показників плану до структурних підрозділів 

підприємства.

Місячні поточні плани включають той самий набір техніко-економічних 

показників, але з розбивкою по окремих місяцях календарного року. 

Оперативно-виробниче планування є завершальним етапом у плануванні 

господарської діяльності підприємства. Основним завданням оперативно-виробничого 

планування є конкретизація показників поточного плану з метою організації щоденної 

планомірної і ритмічної роботи підприємства та його структурних підрозділів, а також 

контролі за їх діяльністю. 

Оперативно-виробниче планування включає календарно-виробниче планування і 

диспетчерування. 

Оперативно-виробниче планування покликане забезпечити ритмічну роботу 

підприємства. Це особливо важливо для своєчасного і в повному обсязі виконання 

договірних зобов’язань. Таким видом планування займаються економісти планово-

економічних підрозділів, відділів збуту, матеріально-технічного постачання, логістики, 

диспетчери цехів, а на великих підприємствах - виробничо-диспетчерський відділ. 

 



За змістом планування плани підприємства розробляються залежно від 

функціонального напрямку діяльності підприємства – виробництва, маркетингу, 

фінансів, інвестиційної діяльності тощо. По кожному з них підприємство формує 

перспективні і поточні цілі, розробляє відповідні заходи по їх досягненню. 

Як зазначалось вище, залежно від періоду планування плани підприємства 

поділяються на стратегічні, тактичні і оперативні. Весь процес планування починається 

із розробки найбільш «далекоглядних» планів, тобто стратегічних. Далі вони 

конкретизуються у планах нижчих рівнів і доводяться до безпосередніх виконавців. 

 

 

 

 

Прикладами місії можуть бути: «ROSHEN»: «Ми станемо лідером у сфері 

виробництва і задоволення потреби населення в якісних продуктах харчування на ринку 

України»; Toyota: «Сприяння людям, їхньому способу життя, суспільству й економіці 



за рахунок автомобільної промисловості»; McDonald’s: «Швидке, якісне 

обслуговування клієнтів за допомогою стандартного набору продуктів». 

На виконання місії підприємства спрямовуються його стратегічні цілі, тобто 

конкретний стан окремих характеристик підприємства, досягнення яких є для нього 

бажаним і на які спрямована його діяльність. Цілі підприємства можуть бути 

економічними і неекономічними. 

Базовими стратегіями підприємства є: 

 стратегія зростання - передбачає збільшення підприємства, часто через 

проникнення і захоплення нових ринків;

 стратегія стабілізації - оборонна стратегія, спрямована на збереження масштабів 

виробництва і частки підприємства на ринку;

 стратегія скорочення - передбачає згортання виробництва і закриття окремих 

виробництв і скорочення підрозділів; використовується в умовах існування загрози 

виживанню підприємства. 
На виконання базових стратегій спрямовується розробка функціональних 

стратегій підприємства (стратегій окремих функціональних підрозділів). 

 

 

Функціональні стратегії покликані забезпечити досягнення поставлених цілей 

підприємства і виконання його загальної стратегії на основі спеціалізації окремих 

функціональних підрозділів, які мають свою стратегічну орієнтацію. 

 В умовах конкурентного середовища однією з важливіших складових 

системи планування на підприємстві є бізнес-планування. Процес бізнес-планування 

завершується розробкою бізнес-плану. 

  

  
На відміну від традиційного поточного плану підприємства, бізнес-план 

враховує не лише його внутрішні, але й зовнішні цілі. Внутрішньою ціллю бізнес-плану 

є створення підґрунтя для ефективного управління підприємницькою діяльністю. 

Основна зовнішня ціль - переконати потенційних ринкових партнерів (інвесторів, 

кредиторів, постачальників, споживачів) в успіху бізнесу. 

Мета розробки бізнес-плану: 

 започаткування власного бізнесу, тобто техніко-економічне обґрунтування 

доцільності створення і функціонування підприємства; 

 залучення інвесторів; найчастіше такий бізнес-план є бізнес-планом інвестиційного 

проекту діючого підприємства; 

 приватизація підприємства. 

  



Основними завданнями бізнес-плану є:  
 обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку підприємства;  
 розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності підприємства (обсягів 

продажу, прибутку, рентабельності);  
 виявлення джерел фінансування обраної стратегії, а також механізму концентрації 

фінансових ресурсів; 
 пошук, відбір працівників, здатних реалізувати даний бізнес-план. 

Етапи бізнес-планування: 
1. підготовчий період – підбір виконавців, консультантів, експертів, постановка 

завдання та розподіл обов’язків між виконавцями, розробка графіка виконання робіт, 

збір вихідної інформації;  
2. розробка бізнес-плану; 

3. презентація бізнес-плану – доведення основних положень бізнес-плану до 

зацікавлених суб’єктів, найчастіше інвесторів;  
4. реалізація бізнес-плану. 

Вихідною інформацією для розробки бізнес-плану є:  
 - інформація про попит на продукцію (послуги) - про місткість ринку, 

його географію, демографічну характеристику потенційних споживачів, перспективи 

розвитку ринку та ін.;  
 - виробнича інформація - про технологію виготовлення продукції, необхідні виробничі 

площі, обладнання, сировину, чисельність і кваліфікаційний склад персоналу тощо;  
 - фінансова інформація - про необхідні розміри грошових коштів для реалізації бізнес-

проекту, джерела та умови їх одержання.  
Структура бізнес-плану може бути різною в залежності від мети його 

розробки. Світова і вітчизняна практика не знає законодавчо визначеної структури 

бізнес-плану, тобто чіткого переліку його розділів. Однак, відповідно до стандартів 

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) Міністерство економіки 

України наказом від 06.09.2006р. затвердило «Методичні рекомендації з розроблення 

бізнес-плану підприємств», які можуть слугувати основою, орієнтиром для розробки 

бізнес-плану підприємства та визначення його структури. 

  

   

Для успіху бізнес-плану не менш важливим, ніж його зміст, є оформлення і 

стиль. Неакуратно і неграмотно оформлений, надто стислий або розлогий бізнес-план 

не знайде підтримки у потенційних інвесторів 

Правила складання і оформлення бізнес-плану: 

- речення мають бути короткими, ясними і чіткими, без зайвої «наукоподібності»; 

- текст не має бути переобтяженим технічними або іншими спеціальними термінами; 

- має містити лише ту інформацію, яка має відношення до бізнесової справи; 

- ідеї бізнес-плану мають бути реальними,а не надто амбіційними; 

- доречно використати діаграми,графіки,таблиці,фото,які допомагають сформувати 

позитивне враження про бізнес-ідею;  

- структура бізнес-плану має бути чіткою з поділом на короткі параграфи; 



- доцільно виділяти кольором,шрифтами основні положення і висновки бізнес-плану; 

- титульний листок має містити назву бізнес-плану із зазначенням виду діяльності 

підприємства, його юридичної адреси або прізвища та ініціалів підприємця; 

- оптимальним  вважається  обсяг  бізнес-плану  на  30-50  сторінок  з врахуванням 

титульного листка і змісту.  
Бізнес-план може містити додатки у вигляді таблиць, фото, відео, рисунків 

тощо, які доповнюють і деталізують викладені у ньому положення і розрахунки, 

дозволяють зацікавленим особам ґрунтовніше ознайомитись з бізнес-ідеєю, її 

ресурсним забезпеченням та шляхами реалізації. 

 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, опрацювати та вивчити його, дати 

письмово відповідь на наступні питання: 

 

1. Дати визначення: календарно-виробниче планування та диспетчерування 

2. Що таке «резюме бізнес-плану» та які пункти у ньому висвітлюються.  

3. Навести приклади місій відомих підприємств світу. 

 

 

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

адресу gr.ev@ukr.net 

mailto:gr.ev@ukr.net

