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ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА  
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  

 
Кожна фірма, починаючи свою діяльність, зобов’язана чітко 

представляти потребу на перспективу у фінансових, трудових і 
інтелектуальних ресурсах, джерелах їх формування, а також уміти точно 
розраховувати ефективність використання наявних засобів у процесі 
роботи своєї фірми. У ринковій економіці підприємці не можуть домогтися 
стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою 
діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан 
цільових ринків, положення конкурентів, так і про власні перспективи і 
можливості. 

При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові 
положення, які застосовуються практично в усіх сферах комерційної 
діяльності і для різних фірм, необхідні для того, щоб вчасно підготуватися, 
обійти потенційні труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик у 
досягненні поставлених цілей. Розробка стратегії і тактики виробничо-
господарської діяльності фірми є найважливішим завданням для будь-
якого бізнесу [3, 336]. 

Суть планування проявляється в конкретизації цілей розвитку всієї 
фірми та кожного підрозділу окремо на певний період; визначенні 
господарських завдань, засобів їх досягнення, термінів та послідовності 
реалізації; виявлення матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, які 
необхідні для вирішення поставлених завдань [5, 700]. 

Планування – це початковий етап управління. Однак, це не єдиний 
акт, а процес, який триває до завершення комплексу операцій, що 
плануються. Планування містить у собі визначення: 

– кінцевої та проміжної мети; 
– завдань, вирішення яких необхідне для досягнення мети; 
– засобів та способів їх вирішення; 
– необхідних ресурсів, їх джерел і способу розподілу. 
Допоміжними засобами, що забезпечують процес планування, є 

засоби, які дозволяють автоматизувати технологічний процес розробки 
планових рішень. Сюди входить технічне, інформаційне, програмне, 
організаційне і лінгвістичне забезпечення. Комплексне використання цих 
інструментів дозволяє створити автоматизовану систему планових 
розрахунків [4, 32]. 

Отже, планування є важливою частиною господарської практики. 
Досвідчені керівники розуміють, що всі великі бої спочатку виграють на 
папері – на плані, а тільки після цього у реальному житті. Успішно 
працюючі підприємства здійснюють не тільки довгострокове планування, 



але і детальну розробку оперативних поточних планів по кожному 
підрозділу, кожному робочому місцю. 
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