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Тема: СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Мета: ознайомитися із змістом планування як функції менеджменту. 

Планування є основною функцією менеджменту, що зв'язує всі 

управлінські функції. Без планування організація не в змозі чітко визначити 

свою мету і напрямки діяльності. 

Планування – це вид управлінської діяльності, що визначає перспективу 

й майбутній стан організації, шляхи й способи його досягнення. 

Ціль планування – визначення необхідної кількості ресурсів, 

впровадження нововведень для адекватного реагування на зміни зовнішнього 

середовища. 

Планування є необхідною умовою успішної діяльності організації в 

майбутньому, це процес підготовки обгрунтованих перспективних рішень. 

Головні завдання планування, як функції менеджменту, полягають у 

наступному: 

− дає орієнтири майбутнього стану організації; 

− сприяє рішенню проблем, які виникають в процесі роботи; 

− стимулює організацію, координацію й мотивацію роботи; 

− породжує корисну інформацію на підставі сигналів зворотного зв'язку 

про фактичний стан керованих об'єктів; 

− вимагає підвищення кваліфікації персоналу; 

− робить необхідним контроль виконаного, облік, аналіз. 

Відсутність системи планування призводить до: 

− нерозумінню персоналом мети, до якої прагне організація; 

− втрати орієнтації в конкурентному середовищі; 

− короткострокового характеру рішень управлінського персоналу; 
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− помилковим рішенням у тактиці – слідство відсутності стратегії; 

− інертності персоналу в пізнанні ринкового механізму й виборі лінії 

поведінки на ринку; 

− веденню обліку й контролю формально, без аналізу результатів роботи. 

 

Рис. 1. Функція планування у зв'язку з іншими функціями управління 

 

Варто розрізняти планування й плани.  

План – це деталізована сукупність рішень, які підлягають реалізації, 

перелік конкретних заходів і їхніх виконавців. План є результатом процесу 

планування. Плани й планування мають різні варіації, і їх можна розглядати з 

різних точок зору. 

За широтою охоплення: 

− корпоративне планування (для всієї компанії в цілому); 

− планування за видами діяльності (планування виробництва килимів); 

− планування на рівні конкретного підрозділу (планування роботи цеху). 

За функціями: 

− виробниче; 

− фінансове; 
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− кадрове; 

− маркетингове. 

За підфункціями (наприклад, для маркетингу): 

− планування асортиментів; 

− планування реклами; 

− планування продажів. 

За тимчасовому періоду: 

− довгострокове планування – 5 років і більше; 

− середньострокове планування – від 2 до 5 років; 

− короткострокове планування – до року. 

За ступенем деталізації планів: 

− стратегічне планування; 

− оперативне або тактичне планування. 

За обов'язковістю виконання: 

− директивні плани для безпосереднього обов'язкового виконання; 

− індикативні плани, які є орієнтирними й залежать від індикаторів 

економічної, політичної й ін. діяльності. 

Розрізняють три основні форми організації планування: 

− "зверху вниз"; 

− "знизу нагору"; 

− "мета вниз – плани нагору". 

Планування "зверху вниз" ґрунтується на тому, шо керівництво створює 

плани, які слід виконувати їхнім підлеглим. Така форма планування може лати 

позитивний результат тільки при наявності твердої, авторитарної системи 

примусу. 

Планування "знизу нагору" засноване на тому, що плани створюються 

підлеглими й затверджуються керівництвом. Це більш прогресивна форма 

планування, але в умовах спеціалізації, що заглиблюється, і поділу праці 

складно створити єдину систему взаємозалежних цілей. 
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Планування "мета вниз – плани нагору" з'єднує переваги й усуває 

недоліки двох попередніх варіантів. Керівні органи розробляють і 

формулюють мету для своїх підлеглих і стимулюють розробку планів у 

підрозділах. Така форма дає можливість створити єдину систему 

взаємозалежних планів, тому що загальні цільові настанови є обов'язковими 

для всієї організації. 

Планування (прогнозування) полягає в систематичному пошуку 

можливостей діяти й у прогнозуванні наслідків цих дій у заданих умовах. 

Планування можна класифікувати за декількома критеріями: 

- ступенем охоплення (загальне і часткове), 

- змістом в аспекті підприємницької діяльності (загальне - довгострокове 

основна концепція фірми, стратегічне - пошук нових можливостей і 

продуктів, тактичне - передумови для відомих можливостей і продуктів, 

оперативне - реалізація даної можливості), 

- предметом (об'єктом) планування (цільове, засобів - потенціал, 

устаткування, матеріали, фінанси, інформація; програмне - дій), 

- сферам функціонування (виробництво, маркетинг, НДДКР, фінанси), 

- охопленням (глобальне, контурне, макропланування, детальне), 

- термінам (коротко- , середньо- , довгострокове), 

- тверде і гнучке. 

До критеріїв вибору форми планування (принципи планування)відносять: 

- повнота (потрібно врахувати все), 

- деталізація (глибина її визначається метою планування), 

- точність, 

- простота і ясність, 

- безперервність, 

- еластичність і гнучкість (використання планових резервів, облік 

множинності можливих альтернатив, відстрочка деталей планування до 

з'ясування обстановки, варіантність), 
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- вирівнювання при плануванні (облік "вузьких місць"), 

- економічність. 

При оцінці економічності планування варто врахувати його корисність 

(що звичайно важко) і витрати на планування. 

Підхід менеджменту до планування може бути здійснений постановкою 

критеріїв і задач планування, визначенням засобів планування, методів 

узгодження планів, напрямків і методів планування. 

Варто чітко визначити: 

- об'єкт планування (що планується), 

- суб'єкт планування (хто планує), 

- період (межі) планування (на який термін), 

- засіб планування (наприклад, комп'ютерне забезпечення), 

- методику планування (як планувати), 

- узгодження планів (яких, з ким і на яких умовах). 

 

 

Завдання до теми 

Планування як функція менеджменту 
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