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Текст лекції
2.1. Основні стадії планування
Планування діяльності організації проводиться з метою ефективного
досягнення її цілей, зниження ризиків, витрат і представляє собою процес розробки
моделі майбутнього стану організації. Основні стадії планування представлені на
рис. 2.1.
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Рис.2.1. Основні стадії планування в організації
Планування в організації починається з вибору її місії – основного напрямку
діяльності організації.
Стадія формулювання цілей включає встановлення основної і додаткових цілей.
Основною ціллю організації пропонується приймати досягнення максимальної
ефективності. Додатковими цілями ставляться деякі проміжні цілі, які поступово
наближають організацію до досягнення основної цілі: підвищення прибутку, зниження
витрат, покращення якості продукції, зростання обсягів виробництва та ін.
Формулювання цілей має особливості:
– по-перше, цілі повинні бути конкретними і заданими чисельно;
– по-друге, цілі повинні мати встановлений строк досягнення: довгострокові (на
строк більше 5 років), середньострокові (на строки від 1 до 5 років),
короткострокові (до 1 року);
– по-третє, ціль повинна бути реальною. Встановлення завищеної цілі, яку
організація не в змозі досягнути із-за недостатку ресурсів, не прогнозованої дії
факторів внутрішньої і зовнішньої середи, неефективного управління може
привести к зростанню економічних ризиків і суттєвому зниженню
конкурентоспроможності організації.
На стадії аналізу внутрішньої середи організації досліджуються фактори
внутрішньої середи: цілі, завдання, технології, люди, організаційні структури;
визначаються наслідки їх дії для організації.
На стадії аналізу зовнішньої середи організації досліджуються фактори
зовнішньої середи: постачальники, споживачі, конкуренти, державні організації,
громадські організації, науково-технічний прогрес, міжнародні події, економічний
розвиток, політика держави, соціально-культурний розвиток; визначаються
наслідки їх дії для організації.
На стадії аналізу стратегічних альтернатив розглядаються чотири можливі
стратегічні альтернативи розвитку організації:
1) ріст;
2) обмежений ріст;
3) скорочення;
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4) сполучення трьох попереду названих стратегій;
Стратегія росту характеризується швидким економічним розвитком
організації, при якому річне підвищення основних економічних показників
господарської діяльності: об’ємів виробництва, доходу, прибутку, оновлення
основних фондів та ін. складає вище 5%. Стратегії росту частіше дотримуються
малі і “молоді” фірми, які недавно вийшли на ринок і намагаються швидко і міцно
закріпитися на ньому. Стратегія потребує ефективних планових рішень, високого
рівня управління, опори на фактори інтенсивного розвитку. Поряд з цим стратегія
росту, як правило, супроводжується підвищеними економічними ризиками і
правопорушеннями в господарській діяльності фірми.
При стратегії обмеженого росту основні економічні показники діяльності
організації підвищуються за рік у межах 0 – 5%. Стратегії дотримуються крупні і
середні фірми, які стійко працюють на ринку тривалий час і вже займають певну
риночку нішу. Прагнення до стійкого, рівного планомірного розвитку, небажання
піддавати свій стійкий стан підвищеним економічним ризикам робить для таких фірм
стратегію обмеженого росту привабливою.
У випадках небезпечних для фірми дій конкурентів, неприйнятної ринкової
кон’юнктури, непрофесійних дій менеджерів та ін., коли реально виникає перспектива
швидкого банкрутства, з метою збереження своїх активів, фірма може
використовувати стратегію скорочення: повністю припиняє господарську діяльність,
відсікає або скорочує організаційні структури. Стратегія, як правило, супроводжується
підвищеними економічними ризиками і правопорушеннями у у господарській
діяльності.
На практиці, частіше всього, фірма поєднує в своїй діяльності названі стратегії.
2.2. Розробка довгострокових планів (прогнозів)
Прогнозом називають науково обґрунтоване передбачення (на строк від 5 до 50
років) про можливий стан процесу (або об’екту) у майбутньому.
Найбільше поширення при розробці довгострокових планів (прогнозів) мають методи:
1. Статистичний – основою методу є статистичні числові ряди показників
процесу. Можливий строк прогнозування 5 – 20 років.
2. Екстраполяції – базується на логічному подовженні встановленої у минулому
закономірності розвитку явища на прогнозований період, рис. 2.2.
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Рис.2.2. Прогнозируемое методом экстраполяции изменение функции F(T) на
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временном интервале Т1- Т2
Метод екстраполяції використовують для прогнозування на строк 5 – 20 років.
3. Інтерполяції – оснований на виявленні функціональної закономірності
розвитку досліджуваного явища у деякому часовому інтервалі, обмеженому
відомими значеннями функції – її реалізацією у минулому і завданням функції у
майбутньому, рис. 2.3. Строки прогнозування явищ на основі інтерполяції 5 – 20
років.
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Рис.2.3. Прогнозируемое методом интерполяции изменение функции F(T) на
временном интервале Т1- Т2
4. Експертний – базується на висновках фахівців-експертів про зміни
досліджуваного явища у майбутньому. Експерти працюють ізольовано один від
одного. Метод ґрунтується на знаннях експертів про досліджуваний процес, їх
інтуїції, життєвому досвіді. До участі у прогнозуванні запрошують як вузьких
фахівців за конкретними напрямками, так і фахівців широкого профілю, які здатні
сформулювати і дослідити крупні господарські і наукові проблеми. З боку
експертів для прогнозування потрібна велика ерудиція, інтуїтивне відчуття змін
прогнозованого процесу, глибина розуміння сучасних трансформацій, відсутність
упередженого погляду на явище. Експертний метод визначає термін
обґрунтованого прогнозу у 5 – 30 років.
5. Колективного прогнозування – як правило, метод використовується для швидкої
( за декілька днів або навіть часів) розробки якісного прогнозу. Проводиться за
певними правилами:
- розробка пронозу здійснюється колективом фахівців-експертів, який формується
організацією з фахівців вузького і широкого профілю, теоретиків і практиків,
“генераторів ідей” і “критиків” та ін. Для колективу експертів створюються
комфортні умови роботи;
- на першому етапі прогнозування допускається тільки висування варіантів розвитку
прогнозованого процесу;
- на другому етапі дозволяється критика запропонованих варіантів прогнозу, їх
удосконалення або пропозиції нових варіантів;
- на третьому етапі виконується аналіз кращих варіантів прогнозу і визначення
найбільш можливого варіанту розвитку процесу;
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- на четвертому етапі розраховуються результати, витрати і ефективність дій
організації у відповідності до прогнозованого розвитку процесу. Якщо показник
прогнозованої ефективності відповідає нормативним параметрам, організація
приймає розроблений прогноз до реалізації. Імовірний строк прогнозування при
цьому методі 5 – 30 років.
6. Моделювання прогнозованого явища, створення деякої логічної, інформаційної
або математичної моделі, яка описує процес як систему взаємопов’язаних явищ. Що
змінюються у часі і мають певні параметри. Методи моделювання є найбільш
перспективними, вони широко використовуються при розробці прогнозів на строк від
5 до 50 років.
2.3. Розробка середньострокових (тактичних) планів
Середньострокові (тактичні) плани розробляються на строки 1 – 5 років.
Основою для їх формування є довгострокові (стратегічні) плани, прогнозні оцінки.
Для якісного тактичного планування в практиці менеджменту переважно
використовують методи: балансовий, бізнес-планування, сітьового планування і
управління. Головним завданням тактичного планування є оптимальний розподіл
ресурсів у складних комплексах робіт на протязі кількох років.
Балансовий метод, як правило. використовують для оптимального розподілу
фінансових, матеріальних, енергетичних, трудових ресурсів на основі аналізу
співвідношень їх доходної і видаткової частин.
Метод бізнес-планування успішно використовується при розподілі всіх видів
ресурсів в умовах системного аналізу можливостей підрозділів організації.
Бізнес-план підприємства включає розділи.
1. Концепція бізнесу (резюме): обґрунтування бізнес-ідеї, опис поставленої мети та
стратегія її досягнення, необхідні ресурси: трудові, матеріальні, фінансові,
енергетичні та ін.
2. Опис підприємства та галузі: юридична адреса та банківські реквізити
підприємства, відношення до власності, виробнича структура; опис основних видів
діяльності, обсягів виробництва з основних видів продукції в натуральному та
вартісному вираженні за останні три роки, характеристика основних фондів і
рівень їхнього використання, показники ефективності роботи підприємства за
останні три роки. Визначаються зовнішні умови, у яких працює підприємство:
правова база, податкова політика, підприємства-постачальники, споживачі
продукції; визначається положення підприємства в галузі, на внутрішньому й
зовнішньому ринках
3. Характеристика послуг і продукції: назва продукції, короткий опис її споживчих
властивостей, призначення продукції, сфера її застосування, можливі модифікації і
альтернативні сфери застосування; стадія життєвого циклу продукції (ескізний,
робочий проект, проведення випробувань. Постановка на виробництво), рівень
новизни (винахід. Ліцензія, ноу-хау), ступінь захищеності (авторське посвідчення,
патентна чистота, висновок екологічної експертизи); якісні показники товару у
порівнянні з аналогами.
4. Дослідження і аналіз ринку збуту: ємність ринку, рівень попиту, ступень
7

задоволення попиту, рівень конкуренції, оцінка основних конкурентів, виявлення
та аналіз найбільш перспективних ринків збуту.
5. Конкуренція і конкурентна перевага: предмет найбільш жорсткої конкуренції
(ціна, якість, місце розташування, обсяг продажів, імідж та ін.), число підприємствконкурентів, стратегія діяльності конкурентів, споживчі властивості пропонованої
конкурентами продукції, обсяг продажів, доходи, прибуток, рівень цін і ймовірна
цінова стратегія, плани з упровадження нових видів продукції, динаміка діяльності
конкурентів на ринку (зростаюча, падаюча або стабільна частка ринку), організація
рекламних компаній конкурентів.
6. План маркетингу: система збуту продукції, політика ціноутворення, система
рекламних заходів, політика обслуговування споживачів (гарантії, сервіс
обслуговування товарів).
7. План виробництва: виробнича база підприємства (діюча, новозбудована),
необхідні виробничі потужності й динаміка їхнього приросту, номенклатура
виробничого устаткування, орієнтована вартість і джерело постачання; основні
види матеріальних ресурсів, їхня вартість і обсяги постачань , характеристики
постачальників матеріальних ресурсів, їхнє місцезнаходження, досвід роботи з
постачальниками; рівень кооперації виробництва, характеристика підприємствсуміжників;
динаміка планового виробництва продукції в натуральному і
вартісному вираженні.
8. Організаційний план: організаційно-правова форма підприємства, організаційна
структура підприємства, необхідна чисельність промислово-виробничого
персоналу, його наявність(відсутність), кваліфікація, джерела набору персоналу,
форми і системи заробітної плати.
9. Фінансовий план: необхідні капіталовкладення, у тому числі за структурою
(основні, оборотні кошти, інфраструктура, підготовка персоналу), обсяги
інвестицій по джерелах фінансування (власні. Позикові, державні кошти),
очікувані прибутки, виробничі витрати, окупність проекту, терміни й обсяги
повернення позикових коштів і процентних виплат.
10. Потенційні ризики: аналіз і чисельна оцінка можливих ризиків господарської
діяльності підприємства.
Метод сітьового планування і управління широко використовується для
оптимального розподілу трудових ресурсів, персоналу по роботам планового
комплексу, проекту. Використання методу дозволяє забезпечити: мінімальний час
виконання робіт і всього комплексу, мінімальні витрати на функціонування
комплексу, ефективність управління при оперативному перерозподілі ресурсів та
ін.
Особливості сітьового планування і управління (СПУ) полягають у наступному:
– використовується системний підхід до рішення питань управління організації
управління процесами. Системний підхід полягає у тому, що діяльність всіх
колективів виконавців розглядається як єдиний комплекс взаімопов’язаних
операцій, що направлені на досягнення кінцевої цілі;
– для логіко-математичного описання процесу і алгоритмізації розрахунків його
параметрів (трудомісткості, календарної тривалості, вартості робіт та ін.)
використовується інформаційно-динамічна модель особливого види – сітьовий
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графік.
– застосовуються комп’ютерні інформаційно-розрахункові системи обробки
вихідних та оперативних даних.
Основою СПУ є сітьова модель – сітьовий графік. Побудова сітьового графіку
може здійснюватись двома методами:
1) методом робіт;
2) методом подій.
Сітьова модель (сітьовий графік) – це графічне відображення проектного
комплексу робіт, взаємозв’язків між роботами і послідовності їх виконання.
Метод робіт
Основним елементом методу робіт є “робота”. Роботою називають любий
процес, дію, яка приводить до досягнення певних результатів. На сітьовому
графіку робота відображається кругом, прямокутником або іншою геометричною
фігурою, у верхній частині якої вказується номер роботи, у нижній – її тривалість у
календарному часі (календарні дні, тижні, місяці та ін.), рис. 2.4.
Зв’язки між роботами позначають стрілками. Виділяють зв’язки трьох типів:
1) технологічні – послідовність робіт комплексу визначається технологією їх
виконання;
2) ресурсні – послідовність робіт визначається порядком використання ресурсів;
3) організаційні – послідовність робіт визначається правилами організації
комплексу.

4/8

Рис. 2.4. Приклад зображення на сітьовому графіку 4-ї роботи з

тривалістю 8 календарних одиниць
В комплексі робіт, рис. 2.5, розрізнюють декілька найменувань робіт:
– початкова – робота, яка немає попередніх, але у якої є тільки наступні роботи;
– кінцева – робота, виконанням якої досягається кінцева мета всього комплексу;
робота немає безпосередньо наступних за нею робіт. Інші роботи є проміжними.
2/3
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Рис. 2.5. Приклад сітьового графіку комплексу робіт, який
побудований методом робіт
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Метод подій
Основними елементами методу подій є “подія” і “робота”. Подією називають
момент одержання результату проведених робіт. В сітьовому графіку подія
зображується кругом, прямокутником або іншою геометричною фігурою, в якій
вказується порядковий номер або шифр події, рис. 2.6.
Події комплексу з’єднуються роботами, які зображаються стрілками. На основі
сітьового графіку визначають тривалість комплексу робіт, ранні і пізні строки
початку і закінчення робіт, повні і вільні резерви часу. На основі одержаних
результатів проводять оптимізацію комплексу робіт, яка визначає рівно інтенсивне
навантаження персоналу на всіх роботах.
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Рис. 2.6. Приклад сітьового графіку комплексу робіт, який
побудований методом подій
2.4. Розробка короткострокових (оперативних) планів
Короткострокові (оперативні) плани розробляються на строки до року.
Основою для їх розробки є середньострокові (тактичні) плани. Головним
завданням оперативного планування частіше всього стає раціональний розподіл
робочого часу і ресурсів для виготовлення продукції. При цьому найбільш широко
застосовується метод лінійного планування на основі розробки лінійного графіку
комплексу робіт, табл.. 2.4.
Таблиця 2.4
Приклад лінійного графіку робіт
№
ет
ап
ів

Найменув
ання
етапу

Відп.

1

Виготовл
ення
заготовок

Савчен
ко

2

Токарна
обробка

Климук

3

Фрезерна
обробка

Еремин

Шкала часу, календарні дні
0

50

100

150

виконав
ець
0

45

25

78

60

142

10

200

4

Шліфува
льні
роботи

Карпов

5 Випробув
ання

Ігнатен
ко

120

160

131

190

Tпл

Достойністю лінійного графіку є:
1) простота розробки графіку;
2) наочність;
3) зручність контролю за виконанням етапів.
До недоліків лінійного графіку слід віднести:
1) трудність планування складних комплексів робіт;
2) трудність визначення резервів часу на роботах;
3) складність оптимізації всього комплексу робіт.
Лінійне планування частіше використовується для оперативного планування
простих (декілька одиниць або десятків робіт) комплексів. Для оперативного
планування складних комплексів робіт (декілька десятків або сотень робіт) з
великою кількістю виконавців, зі складними взаємозв’язками використовуються
сітьові методи планування.
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