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Тема 16 
 

РЕГУЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА 

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

1. Основні економічні функції держави 

2. Система планів підприємства 

3. Етапи та методи планування 

4. Поняття, зміст і структура бізнес-плану 

5. Економічне прогнозування діяльності підприємства 

 

 

1. Основні економічні функції держави 

Сутність держави розкривається та реалізується в її взаємодії із 

суспільством. Що і як держава робить для впорядкування та 

вдосконалення суспільної, колективної та приватної життєдіяльності 

людей, характеризується поняттям “функції держави”. Слово “функція” 

походить від лат. “functio” і означає: виконання, обов’язок, коло діяльності. 

Економічна функція держави полягає у створенні передумов, 

необхідних для ефективної економічної діяльності суспільства. Усі функції 

держави тісно взаємопов’язані. Але, на думку економістів, економічна 

функція є найважливішою, тому що брак належного економічного 

потенціалу або низька ефективність його використання перешкоджають 

реалізації інших суспільних функцій. 

Економічні функції 

Держава як суб’єкт макроекономічного регулювання виконує багато 

функцій, їх можна поєднати за такими п’ятьма напрямами: 

1. Забезпечення економіки необхідною кількістю грошей. У цій сфері 

держава є монополістом і протистоїть великій кількості покупців, які 

формують попит на гроші. З метою задоволення цього попиту держава 

здійснює грошово-кредитну політику. 

2. Формування правових засад функціонування економіки. З цією 

метою держава визначає правовий статус окремих форм власності, 

узаконює існування різних видів господарської діяльності, регулює 

відносини між виробниками та покупцями товарів, регламентує здійснення 

окремими підприємствами зовнішньоекономічної діяльності, визначає 

обов’язки підприємств перед державою і т.д. Спираючись на економічне 

законодавство, держава виконує роль арбітра у сфері господарських 

відносин, виявляє випадки незаконної діяльності та вживає відповідних 

заходів до порушників. 
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3. Усунення вад ринкового саморегулювання. Неспроможність ринку 

забезпечити ефективний за Парето розподіл ресурсів компенсується 

державним втручанням в економіку. З цією метою держава здійснює 

захист конкуренції, забезпечує людей суспільними товарами, реагує на 

можливість виникнення негативних подій, бере участь у розв’язанні 

проблем неповноти ринків, формує інформаційну інфраструктуру ринку, 

здійснює стабілізаційну політику. 

Для захисту конкуренції та обмеження монополістичних тенденцій 

держава здійснює антимонопольну політику. Вона реалізується на 

підставі антимонопольного законодавства, яке дає правову оцінку 

таких явищ, як: зловживання монопольним становищем на ринку; 

неправомірність деяких угод між підприємцями; дискримінація 

підприємців органами влади й управління; недобросовісна конкуренція. 

Нормативно-правовими актами також регламентуються засоби 

державного контролю за дотриманням антимонопольного 

законодавства, відповідальність за його порушення і т.д. 

Іншим є ставлення держави до природних монополій. Природна 

монополія існує, коли ефект масштабу є настільки великим, що одна 

фірма здатна забезпечити весь ринок товарами, маючи нижчі витрати 

на одиницю продукції, ніж мали б конкуруючі фірми. За таких умов 

конкуренція стає нерентабельною. Якщо б ринок був поділений між 

багатьма виробниками, ефект масштабу не можна було б реалізувати, 

відтак витрати на одиницю продукції стали б занадто високими. 

Відповідно зростали б і ціни. 

Можливим засобом забезпечення суспільно прийнятної поведінки 

природних монополій є альтернатива: державна власність – державне 

регулювання. 

4. Однією з найважливіших функцій держави є забезпечення 

чистими й змішаними суспільними товарами. Чітко розмежувати 

суспільні, змішані та приватні товари – складне завдання, розв’язання 

якого залежить від багатьох факторів: історичних, політичних, 

економічних, демографічних, ідеологічних і т.п. Однак таке 

розмежування є необхідним з двох причин. По-перше, сфера чистих 

суспільних благ приблизно відповідає мінімально можливим межам 

суспільного сектору. По-друге, сфера змішаних суспільних благ є 

ареною конкуренції суспільного та приватного секторів. На відміну від 

інших суб’єктів економічних відносин держава має законне право 

вилучати доходи через оподаткування. Саме податки і є джерелом 

фінансування виробництва суспільних товарів. Отже, відшкодування 

витрат на виробництво суспільних товарів здійснюється за рахунок 

платників податків. 

У сучасному світі держава як суб’єкт економічних відносин 



 3 

забезпечує надання таких суспільних благ: державне управління (у 

тому числі державне регулювання економіки), оборона, безпека 

(людини, держави, суспільства), соціальний захист, охорона здоров’я, 

фізична культура, спорт, освіта, фундаментальні наукові дослідження, 

культура, мистецтво, охорона навколишнього природного середовища і 

т.ін. Основним парадоксом регулюючої діяльності держави в 

соціально-економічній сфері є те, що вона сама є яскравим прикладом 

чистого суспільного товару. 

Держава реагує на можливість виникнення негативних екстерналій 

різними способами. У деяких випадках вона намагається 

регламентувати права та обов’язки суб’єктів ринку. На практиці це 

досягається за допомогою законотворчої і контролюючої активності 

держави. Так, держава встановлює норми вмісту шкідливих речовин у 

вихлопних газах, а також обмеження щодо забруднення повітря, води 

тощо. Крім того, держава може використовувати систему цін, якою 

передбачено стягнення штрафів з підприємств, що створюють 

негативні екстерналії, і винагороду тих підприємців, які створюють 

позитивні екстерналії. Держава не може залишатись індиферентною до 

негативних зовнішніх ефектів, але вибір оптимальної форми втручання 

також не може бути шаблонним – він визначається специфікою 

конкретної ситуації та практичною доцільністю. 

Держава бере активну участь у розв’язанні проблем неповноти 

ринків. Для цього вона здійснює координацію дій потенційних 

виробників і споживачів. Найбільш поширеними формами такої 

координації є макроекономічні плани, державні цільові комплексні 

програми. 

Звичною практикою для індустріально розвинутих країн є участь 

держави у формуванні інформаційної інфраструктури ринку. 

Інформація здебільшого є суспільним товаром. Надання інформації 

будь-якій особі не зменшує її кількості для інших. Ефективність 

потребує безкоштовного поширення інформації або, точніше, плата за 

інформацію має покривати витрати на її надання. Якщо через 

інформаційну асиметрію споживач неспроможний захистити свої 

інтереси за допомогою ринкових механізмів як покупець, він може 

спробувати це зробити через механізм управління суспільним сектором 

як виборець. 

Держава здійснює стабілізаційну політику. В основу стабілізаційної 

функції держави покладається та обставина, що рівень виробництва 

залежить від рівня сукупних витрат. Витрати приватного сектору можуть 

бути або недостатніми для досягнення повної зайнятості, або надмірними. 

У першому випадку виникає надмірне безробіття, у другому – інфляційне 

зростання. У першому випадку держава може застосувати стимулюючу 
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політику, у другому – стримуючу. Основними методами виконання 

державою стабілізаційної функції є фіскальна та грошово-кредитна 

політика. 

Перерозподіл доходів. Економіка оптимальна, за Парето, констатує 

стан, що в ньому ресурси суспільства розподілено найбільш ефективно. 

Але ефективний розподіл ресурсів ще не означає найбільш ефективного 

розподілу доходів членів суспільства. Конкурентні ринки здатні 

породжувати нерівномірність розподілу доходів і навіть цілковитий брак 

коштів для існування в непрацездатних членів суспільства. Для зменшення 

нерівності в доходах держава здійснює їх перерозподіл через різноманітні 

соціальні програми у формі трансфертних платежів. 

Трансферти – це платежі, які здійснюються державою без надання 

їхніми отримувачами у відповідь будь-яких товарів та послуг. До них 

належать пенсії, стипендії, виплати по безробіттю та соціальному 

страхуванню. Крім цього, держава може регулювати індивідуальні 

доходи через втручання в процес формування первинних доходів 

(установлення мінімальної заробітної плати, запровадження 

прогресивної форми оподаткування, індексація доходів з урахуванням 

інфляції, регулювання цін на товари та послуги першої необхідності і 

т.д.). 

5. Забезпечення людей обов’язковими товарами. Товари (правила 

поведінки), які держава зобов’язує людей використовувати 

(додержуватися), називаються обов’язковими товарами. Важливим 

аргументом на користь державного втручання в економіку є відома 

істина, що людина здатна діяти всупереч власним інтересам (наприклад, 

люди палять, вживають надмірну кількість алкоголю, порушують правила 

дорожнього руху, споживають шкідливі для здоров’я продукти тощо). 

Погляди, згідно з якими державне втручання необхідне, оскільки державі 

найліпше відомо, що саме є корисним для людини, називаються 

патерналістськими. Прихильники патерналізму вважають, що “залишені 

напризволяще” люди здатні шкодити не тільки собі, а й іншим членам 

суспільства. 

Реалізація економічних функцій держави здійснюється через 

механізм бюджетної, фіскальної, грошово-кредитної, структурної, 

інвестиційної, цінової, соціальної, зовнішньоекономічної та інших 

напрямів соціально-економічної політики. 

 

2. Система планів підприємства 

Планування – це процес визначення цілей, які підприємство 

передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов їх 

досягнення. Воно об’єднує структурні підрозділи підприємства 

загальною метою, надає усім процесам єдину спрямованість і 
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скоординованість, що дозволяє найбільш повно і ефективно 

використовувати наявні ресурси, комплексно, якісно і швидко 

вирішувати різноманітні завдання управління. 

Система планів – це сукупність конкретних завдань щодо 

цілеспрямованого економічного управління, що забезпечує 

пропорційний і ефективний розвиток підприємства. 

Фінансове планування – це один з елементів діяльності, пов’язаної з 

управлінням фінансами, складова частина всього 

народногосподарського планування. Об’єктом фінансового планування 

виступають фінансові ресурси, що утворюються в процесі розподілу і 

перерозподілу валового національного продукту, найважливішими 

серед них є прибуток, амортизаційні відрахування, податки, обов’язкові 

збори в цільові фонди та ін. Фінансовий план – це план формування, 

розподілу і використання фінансових ресурсів. Особливість фінансових 

планів – вони складаються виключно в грошовій формі. 

Принципи фінансового планування: 

• наукова обґрунтованість, яка передбачає проведення 

розрахунків фінансових показників на основі певних методик з 

урахуванням кращого досвіду; використання засобів 

обчислювальної техніки, економіко-математичних методів, які 

передбачають багатоваріантність розрахунків і вибір 

найоптимальнішого з них; 

• єдність фінансових планів полягає в єдності фінансової 

політики, єдиному підході до розподілу валового національного 

доходу, єдиній методології розрахунку фінансових показників та 

ін.; 

• безперервність, яка означає взаємозв’язок перспективних, 

поточних і оперативних фінансових планів; 

• стабільність, тобто незмінність показників фінансових планів. 

Фінансові плани складаються окремими підприємствами, 

організаціями, установами, їх об’єднаннями (баланси доходів і 

видатків, кошториси, бізнес-плани, платіжні календарі); на рівні 

міністерств, відомств, державних комітетів, державних цільових 

фондів; у розрізі окремих територій (місцеві бюджети), а також на рівні 

країни в цілому (Державний бюджет України, зведений бюджет, 

зведений баланс фінансових ресурсів). 

За тривалістю дії розрізняють: 

• перспективні фінансові плани (на період понад 1 рік); 

• поточні (на 1 рік); 

• оперативні (на квартал, місяць). 

Таблиця 1 
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Характеристика видів планів 

 
3. Етапи та методи планування 

Процес планування складається із взаємозалежних етапів, здійснюється 

спільно керівництвом фірми і співробітниками маркетингових служб.  

Етапи планування: 

• аналіз стратегічних проблем; 

• прогноз майбутніх результатів діяльності; 

• визначення завдань; 

• вибір оптимального варіанта розвитку; 

• виконання складених планів; 

• розробка планів, що забезпечують удосконалення методів і 

процедур; 

• мобілізація людських і фінансових ресурсів фірми. 

Сам процес планування проходить 4 етапами: 
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• розробка загальних цілей; 

• визначення конкретних, деталізованих цілей та завдань, порівняно 

на короткий період часу (2, 5, 10 років); 

• визначення шляхів і засобів їхнього досягнення; 

• контроль за досягненням поставлених цілей шляхом зіставлення 

планових показників із фактичними. 

Планування завжди орієнтується на дані минулого, але прагне 

визначити і контролювати розвиток підприємства в перспективі. Тому 

надійність планування залежить від точності фактичних показників 

минулого. 

Сучасний темп зміни і збільшення знань є настільки великим, що 

стратегічне планування є єдиним засобом формального прогнозування 

майбутніх проблем і можливостей. Воно забезпечує вищому керівництву 

засіб створення плану на тривалий термін. Стратегічне планування дає 

також основу для ухвалення рішення. Знання того, чого організація хоче 

досягти, допомагає уточнити найбільш підхожі шляхи дій. Формальне 

планування сприяє зниженню ризику при ухваленні рішення. Приймаючи 

обґрунтовані і систематизовані планові рішення, керівництво знижує ризик 

прийняття неправильного рішення через помилкову або недостовірну 

інформацію про можливості підприємства або про зовнішню ситуацію. 

Планування, оскільки воно служить для формулювання встановлених 

цілей, допомагає створити єдність загальної цілі усередині організації. 

Метод планування – це сукупність прийомів і способів вивчення 

економічних процесів і розробки планових завдань стратегії 

підприємства. Планування діяльності підприємства здійснюється за 

допомогою різних методів. 

Ресурсний метод планування базується на врахуванні ринкових 

умов господарювання та наявних ресурсів, застосовується при 

монопольному становищі підприємства або при слаборозвинутій 

інфраструктурі. 

Цільовий метод базується на визначенні потреб ринку в тих чи 

інших видах товарів, змін споживчого попиту, насичення товарами і 

послугами, використовується в умовах конкурентної боротьби між 

підприємствами. 

Метод екстраполяції базується на основі динаміки показників у 

минулому, розробляються припущення, що темпи і пропорції, 

досягнуті на момент розробки плану, будуть збережені в майбутньому. 

Цей метод використовується на підприємствах, які мають стабільні 

показники діяльності. 

Інтерполятивний метод передбачає зворотний рух – від визначеної 

мети та відповідного кінцевого значення планових показників з 
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обчисленням проміжних їх величин. Використовується на 

підприємствах, які мають стабільні показники діяльності. 

Спробно-статистичний метод передбачає використання 

фактичних статистичних даних за попередні роки, середніх величин 

при визначенні планових показників. Як і інтерполятивний, спробно-

статистичний метод використовується на підприємствах, що мають 

стабільні показники діяльності. 

Чинниковий метод – планові значення показників визначають на 

основі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють 

зміни цих показників. Застосовується при плануванні ефективності 

виробництва (визначенні можливих темпів зростання продуктивності 

праці, зниження витрат, підвищення рентабельності). 

Нормативний метод – планові показники розраховуються на основі 

прогресивних норм використання ресурсів з урахуванням їх змін у 

результаті впровадження організаційно-технічних заходів у плановому 

періоді (норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, норми 

амортизаційних відрахувань, норми забезпечення малоцінними і 

швидкозношуваними предметами, норми виробітку, норми 

обслуговування і т.д.). Використовується на нормованих ділянках 

підприємства. Балансовий метод забезпечує узгодженість при 

плануванні потреб із необхідними ресурсами для їх задоволення. Метод 

використовується при розробці балансів для різних видів ресурсів 

(матеріальні, трудові, фінансові). 

Матричний метод – це побудова моделей взаємозв’язків між 

виробничими підрозділами та показниками. Використовується при 

плануванні багатофакторних моделей. 

 

Таблиця 2 

Класифікація методів планування 
Класифікаційні ознаки Методи планування 

Вихідна позиція для розробки 

плану 

• ресурсний (за можливостями) 

• цільовий (за потребами) 

Принципи визначення 

планових показників 

• екстраполяційні 

• інтерполяційні 

Спосіб розрахунку планових 

показників 

• спробно-статистичний 

(пересічних показників) 

• чинниковий 

• нормативний 

Узгодженість ресурсів і потреб  • балансовий 

• матричний 

Варіантність розроблюваних 

планів 

• одноваріантний (інтуїтивний) 

• поліваріантний 
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• економіко-математичної 

оптимізації 

Спосіб виконання 

розрахункових операцій 

• ручний 

• механізований 

• автоматизований 

Форма подання планових 

показників 

• табличний 

• лінійно-графічний 

• логіко-структурний (сітьовий) 

 

Існують такі фактори, які впливають на вибір методу 

планування: 

• складності визначення показника, що планується, і його 

взаємозв’язків з іншими показниками; 

• термін планування (довгостроковий, середньостроковий, 

короткостроковий); 

• забезпеченість вихідною інформацією із зовнішнього середовища, 

а також використання внутрішніх факторів підприємства; 

• матеріали аналізу відповідних показників у передплановому 

періоді. 

При виборі методів планування необхідно враховувати певні вимоги 

до них: 

• повинні бути адекватними зовнішнім умовам господарювання, 

особливостям різних етапів процесу становлення та розвитку 

ринкових відносин; 

• повинні найбільш повно враховувати профіль діяльності об’єкта 

планування та різноманітність у засобах і шляхах досягнення 

основної підприємницької мети – збільшення прибутку; 

• відрізнятися залежно від виду розроблюваного плану. 

 

4. Поняття, зміст і структура бізнес-плану 

Бізнес-план – це документ, що містить короткий, точний і 

зрозумілий опис передбачуваної підприємницької діяльності, 

необхідний при розгляді великої кількості різних ситуацій, що дозволяє 

обрати найбільш раціональні рішення і визначити засоби їх реалізації. 

Бізнес-план може бути розроблений як для нового підприємства, що 

тільки створюється, так і для працюючих підприємств на черговому 

етапі їхнього розвитку. 

Для починаючого підприємця бізнес-план є документом, що 

дозволяє привернути увагу інвесторів. Рівень складеного бізнес-плану 

показує надійність і серйозність підприємця і його справи. Бізнес-план 

часто готується до переговорів між підприємцем і можливими 

інвесторами (наприклад, банками). Особливо необхідний бізнес-план 
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при веденні переговорів з іноземними фірмами. 

З одного боку, бізнес-плани можуть входити до складу 

інвестиційного проекту, будучи документами, що містять плани 

розробки і реалізації окремих частин інвестиційного проекту. З іншого 

боку, може бути розроблений бізнес-план підприємства, фірми, що 

включав би в себе заплановані результати проекту. Такий бізнес-план 

розробляється тоді, наприклад, коли інвестиційний проект реалізується 

на діючому підприємстві і передбачає його розвиток. У цьому випадку 

інвестиційний проект може бути включений до бізнес-плану 

підприємства, і він регулює порядок використання власних і позичкових 

фінансових засобів у рамках інвестиційного проекту. 

І, нарешті, для фірм, створених під визначений інвестиційний 

проект, бізнес-план є планом реалізації проекту, а іноді (особливо у 

сфері малого бізнесу) може і замінити інвестиційний проект. Таким 

чином, поняття “бізнес-план” і “інвестиційний проект” можуть бути 

близькі за структурою. 

 

Бізнес-план повинен бути оформлений відповідно до вимог 

потенційних інвесторів і партнерів по бізнесу. Бізнес-план має містити 

ряд обов’язкових розділів, наведені показники в них повинні бути 

достовірними, обґрунтованими, базуватися на документах і 

розрахунках. Обсяг бізнес-плану залежить від специфіки проекту і 

звичайно не перевищує 50 сторінок. Структура бізнес-плану залежить 

від конкретних цілей, завдань та об’єкта підприємництва. 

Основними завданнями бізнес-планування є: 

• обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку об’єкта 

підприємництва; 

• розрахунок очікуваних фінансових результатів підприємницької 

діяльності; 

• визначення джерел фінансування реалізації обраної стратегії 

підприємництва; 

• добір команди працівників, здатних реалізувати бізнес-плани та ін. 

Структура бізнес-плану може бути представлена наступними 

розділами: 
� оглядовий розділ (резюме); 

� характеристика об’єкта підприємництва; опис галузі; 

� аналіз ринку; 

� організаційний план; 

� інвестиційний план; виробничий план; 

� маркетинговий план; 

� фінансовий план; аналіз ризиків; висновки; 

� додатки. 
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Оглядовий розділ (резюме) – один з найбільш важливих розділів 

бізнес-плану. Він є суттю проекту, гранично короткою версією бізнес-

плану і повинен містити основні дані про підприємство, персонал, 

продукцію, ситуації на ринку й у галузі в аспекті виробництва та 

реалізації продукції, основні цілі якої ставить перед собою 

підприємство, чи фірма, підприємець, фінансові результати, потребу і 

пропоновані умови одержання інвестицій, передбачувані доходи, 

рентабельність, строк окупності. 

Характеристика об’єкта підприємництва. Об’єктом 

підприємництва може бути або створення нового підприємства, фірми, 

або розвиток діючого підприємства, або створення нового продукту чи 

послуги технічного рішення. 

Характеризуючи діюче підприємство як об’єкт підприємництва, 

необхідно дати інформацію про історію його створення, про поточний 

стан, цілі розвитку, організаційну структуру, засновників, персонал, 

досягнення підприємства, його місце на ринку, основних клієнтів і 

партнерів. 

Нове підприємство може бути створене в різних організаційно-

правових формах і з різними формами власності (оренда, придбання на 

торгах, виділення, злиття, придбання частки в інших підприємствах і ін.). 

Мають бути зазначені специфіка нового підприємства, економічні 

переваги, які одержують виробник і споживач (наприклад, зниження 

собівартості продукції, додаткові послуги й ін.). 

Опис галузі. Цей розділ вирішує два основні завдання: 

– вивчення станів і тенденцій розвитку галузі; 

– одержання інформації для прогнозу обсягу виробництва реалізації 

продукції і послуг підприємства з урахуванням конкуренції. 

Для вирішення першого завдання рекомендується провести 

ретроспективний аналіз стану галузі й описати можливі тенденції її 

розвитку, а також описати підприємства галузі і розвиток відповідних 

виробництв у запланованих регіонах збуту продукції, усередині країни і за 

рубежем. Для вирішення другого завдання необхідно проаналізувати 

діяльність основних конкурентів. 

Аналіз ринку. Цей розділ особливо важливий і важкий, оскільки  

наступні  розділи  бізнес-плану побудовані на ринкових оцінках, 

розвивають його положення і дозволяють визначити розміри необхідних 

інвестицій. Дослідження й аналіз ринку спрямовані, в першу чергу, на 

визначення потенційних споживачів продукції чи послуг. Важливо 

визначити пріоритети, якими керуються споживачі при покупці: якість, 

ціна, час і надійність постачання, сервісне обслуговування і т.д. Виявлення 

споживачів починається з проведення сегментації ринку (розбивки 

споживачів за мотивацією й іншими ознаками), визначення розмірів і 
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місткості ринку продукції підприємства. Важливо визначити споживачів, 

готових придбати продукцію (чому, скільки і коли), а також  

проаналізувати швидкість утвердження продукції на ринку та обґрунтувати 

можливості його подальшого розширення. Дуже важливо оцінити позиції 

конкурентів, їхні сильні і слабкі сторони. 

Організаційний план розробляється, як правило, при створенні 

нового підприємства. Він містить опис концепції і структури керування 

інвестиційним проектом (чи організаційної структури підприємства). До 

складу цього розділу звичайно включається інформація про правові 

аспекти діяльності підприємства. У розділі дається також характеристика 

керівників і основного персоналу, що відповідають за реалізацію проекту 

(вік, освіта, послужний список, кваліфікація). Для діючого підприємства й 

інших об’єктів підприємництва замість цього розділу може бути 

підготовлений розділ “персонал і керування”. 

Інвестиційний план відображає етапи робіт з підготовки підприємства 

до виробництва продукції і послуг. Передвиробнича стадія інвестиційного 

проекту містить у собі визначені підготовчі роботи: організаційний етап, 

будівельно-монтажні роботи і придбання устаткування (чи оренда 

приміщень і устаткування), розробка технічної документації на продукцію, 

доробка технічної документації. Одночасно планується виконання робіт з 

формування ринку збуту продукції, добору потенційних підрядчиків, 

висновку договорів на придбання сировини, матеріалів і здійснення їхнього 

постачання. 

Виробничий план (за обсягом виробництва і реалізації продукції) 

формується на основі зіставлення результатів дослідження й аналізу ринку 

з виробничими можливостями підприємства. Обсяг виробництва продукції 

в номенклатурному розділі прогнозується за наступними періодами: 

перший рік – по кварталах (місяцях), другий рік – по півріччях, наступні 

роки – у цілому за рік. Обсяг реалізації продукції у вартісному вираженні 

прогнозується на основі виробничої програми з урахуванням проміжку 

часу від моменту початку виробництва до моменту перших надходжень 

коштів від реалізації продукції. Рекомендується розрахувати три варіанти: 

оптимістичний, песимістичний і найбільш імовірний. У розділі 

здійснюється розрахунок витрат виробництва і собівартості виробленої 

продукції. 

Маркетинговий план – це план заходів щодо досягнення 

запланованого обсягу продажу й одержання максимального прибутку 

шляхом задоволення ринкових потреб. Необхідно розробити стратегію 

розвитку підприємства з урахуванням невизначеності ринкової ситуації, 

тенденції зміни технологій, запитів, мотивації споживачів і ін. Для цього 

розробляється комплекс маркетингу, що включає товарну, цінову, збутову 

стратегії і стратегію організації сервісного обслуговування. 
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Фінансовий план розробляється з метою визначення ефективності 

пропонованих проектних рішень. Розрахунки доцільно провести за трьома 

варіантами: оптимістичним, песимістичним і найбільш імовірним. 

Розходження в прибутку і готівці при різних варіантах покажуть ступінь 

можливого ризику. 

Звіт про прибутки і збитки відбиває процес формування і змін прибутку 

і є, власне кажучи, прогнозом фінансових результатів. У ньому 

враховуються також різні види оподаткування. 

Баланс грошових витрат і надходжень дозволить оцінити суми, які 

необхідно вкласти в бізнес у розбивці за часом, перевірити синхронність 

надходження і витрат коштів, перевірити майбутню ліквідність (здатність 

вчасно погашати зобов’язання перед кредиторами за рахунок засобів, що 

надходять на розрахунковий рахунок). Прогнозний баланс активів і пасивів 

підприємства складається на початок і кінець кожного року і дуже 

важливий для потенційних інвесторів і кредиторів, тому що дозволяє 

оцінити динаміку нарощування активів. На основі складеного балансу 

виробляється прогноз фінансового стану підприємства за роками планового 

періоду. 

Стратегія фінансування відображає план одержання фінансових засобів 

для створення чи розвитку підприємства, що показує кількість необхідних 

засобів для реалізації задуманої справи, джерела одержання засобів, 

терміни повернення вкладених коштів і одержання інвесторами доходу на 

них, величину доходу. У цьому розділі визначається потреба в інвестиціях 

із вказівкою джерел їхнього покриття, а також графік погашення кредиту і 

сплати відсотків. У розділі також показується чутливість обсягу продажу до 

змін, рух готівки і потреба в ній, результат для інвестора (очікувані 

прибутки). 

Аналіз ризиків. Цей розділ дуже важливий, тому що від ступеня його 

розробки залежить довіра потенційних інвесторів, кредиторів і партнерів по 

бізнесу. Тут важлива не стільки точність розрахунків, скільки необхідність 

обліку можливих ризикових ситуацій. Враховують, як мінімум, наступні 

види ризиків: виробничі, комерційні, фінансові і ризики, зв’язані з 

обставинами нездоланної сили (форс-мажор). 

Виробничі ризики пов’язані з порушеннями у виробничому процесі чи в 

процесі постачань сировини, матеріалів, що комплектують вироби. 

Заходами для зниження виробничих ризиків є раціональна організація 

контролю за ходом виробничого процесу і посилення впливу на 

постачальників. Комерційні ризики зв’язані зі змінами в реалізації 

продукції на ринку, наприклад зі зменшенням розмірів ринків, зниженням 

платоспроможного попиту, появою нових конкурентів і ін. Для зниження 

комерційних ризиків можна запропонувати систематичне вивчення 

ринкової кон’юнктури, проведення відповідної цінової політики, утворення 
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мережі сервісного обслуговування, формування суспільної думки (public 

relations), проведення рекламних заходів і ін. Фінансові ризики викликані 

інфляційними процесами, неплатежами, коливаннями валютних курсів та 

іншими причинами. Вони знижуються завдяки створенню ефективної 

системи фінансового менеджменту, роботі на умовах передплати й ін. 

Заходом для зниження ризиків, зв’язаних з форс-мажорними обставинами, 

може служити робота підприємства з достатнім запасом фінансової 

міцності. Для зниження загального впливу ризиків необхідно передбачити 

різні види комерційного страхування (страхування майна, транспортних 

перевезень і ін.). Необхідно прогнозувати ризики і по можливості 

розраховувати їх. 

Висновки. У цьому розділі робиться висновок про можливість 

реалізації проекту. 

Додатки. У розділі формуються дані, документи, графіки, схеми, 

таблиці, необхідні для опису і підтвердження інформації, що міститься в 

бізнес-плані, а також додаються біографії управлінського персоналу, 

результати дослідження ринку, висновку аудиторів, фотографії зразків 

продукції, плани виробничих площ, договори, гарантійні листи і т.д. 

 

5. Економічне прогнозування діяльності підприємства 

Ефективна діяльність підприємств і фірм умовах ринкової економіки 

значною мірою залежить від того, наскільки вірогідно вони передбачають 

далеку й ближню перспективу свого розвитку, тобто від прогнозування. 

Прогнозування діяльності підприємств і фірм – це оцінка перспектив 

їхнього розвитку на основі аналізу кон’юнктури ринку, зміни ринкових 

умов на майбутній період. 

Результати прогнозування діяльності підприємств і фірм враховуються 

в програмах підприємств із маркетингу, при визначенні можливих 

масштабів реалізації продукції, очікуваних змін умов збуту й просування 

товарів. 

Прогнозування як результат маркетингових досліджень є вихідним 

пунктом організації виробництва й реалізації саме тієї продукції, що 

потрібна споживачеві. 

Основна мета прогнозу – визначити тенденції факторів, що впливають 

на кон’юнктуру ринку. 

При прогнозуванні звичайно виділяють прогнози короткострокові – на 

1-1,5 року, середньострокові – на 4-6 років і довгострокові – на 10-15 років. 

Головний акцент при короткостроковому прогнозуванні робиться на 

кількісній і якісній оцінці змін обсягу виробництва, попиту та пропозиції, 

рівня конкурентоздатності товару й індексів цін, валютних курсів, 

співвідношень валют і кредитних умов. Тут враховуються також 

тимчасові, випадкові фактори. 
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Середньострокове й довгострокове прогнозування ґрунтується на 

системі прогнозів – кон’юнктури ринку, співвідношення попиту та 

пропозиції, обмежень по захисту навколишнього середовища, міжнародної 

торгівлі. 

При середньостроковому й довгостроковому прогнозуванні, як 

правило, не враховують тимчасові й випадкові фактори впливу на 

ринок. Якщо короткострокові прогнози націлені на кількісні оцінки, 

насамперед, рівня цін на ринку, то середньострокові й довгострокові 

прогнози розглядаються як імовірнісні оцінки динаміки зміни цін. 

Як інструментарій прогнозування застосовуються формалізовані 

кількісні методи (факторні, статистичного аналізу, математичного 

моделювання), методи експертних оцінок, що базуються на досвіді й 

інтуїції фахівців з даного товару й ринку. 

При прогнозуванні діяльності підприємств щодо випуску продукції 

виробничого призначення враховується аналіз інвестиційної політики в 

галузях, що споживають відповідні товари, тенденції розвитку НТП у 

цих галузях, а також формування принципово нових потреб і способів 

їхнього кращого задоволення. 

При прогнозуванні діяльності підприємств, що випускають 

продукцію широкого вжитку, звичайно опираються на дані опитувань 

споживачів і продавців товарів. У цьому випадку використовуються 

такі методи вивчення ринку, як анкетування, телефонні й персональні 

інтерв’ю. 

Найбільшу складність представляє прогнозування зовнішньо-

економічної діяльності підприємства й фірми, що обумовлено високою 

динамічністю, багатофакторним і суперечливим характером 

формування, а тому й невизначеністю, важкою передбачуваністю 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

Тому стосовно прогнозування зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства важливе комплексне дослідження цілого ряду приватних 

ринків (окремих країн) конкретного товару, виявлення специфічних для 

кожного й загальних для всіх (або групи таких ринків) факторів 

формування кон’юнктури ринку, аналіз взаємозв’язку цих ринків між 

собою, а також синтез приватних прогнозів, облік взаємодії й 

взаємовпливу в рамках світового ринку даного товару. 

Результати прогнозування діяльності підприємств (фірм) мають 

бути відображені у відповідних розділах їхніх бізнес-планів. 

Ефективна діяльність підприємств в умовах ринкової економіки 

можлива лише за умови розробки планів розвитку, виробничих 

програм, бізнес-планів. 

Розробка та обґрунтування планів розвитку підприємства 

здійснюється на основі системи прогресивних техніко-економічних 
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норм і нормативів. 

Найчастіше застосовують метод розробки норм – розрахунково-

аналітичний, при якому норми й нормативи технічно обґрунтовуються 

шляхом всебічного критичного аналізу стану виробництва, можливих 

змін у ньому вивчення впливу різних факторів. Використовуються і 

такі методи, як хронометраж, фотографія робочого дня й ін. 

В основу норм закладаються техніко-економічні й організаційні 

умови роботи в плановому періоді. 

Техніко-економічні норми й нормативи розробляються за 

наступними основними групами: 

• норми витрат живої праці (норми витрат робочого часу на 

одиницю продукції, норми виробітку продукції в одиницю часу, 

норми обслуговування, нормативи чисельності); 

• норми матеріальних витрат (питомі норми витрат сировини, 

матеріалів, палива, енергії, що комплектують вироби); 

• нормативи використання знарядь праці (нормативи використання 

машин, устаткування, механізмів, споруджень, інструментів); 

• нормативи організації виробничого процесу (тривалість 

виробничого циклу, обсяги незавершеного виробництва, запаси 

сировини, матеріалів, палива); 

• норми тривалості освоєння проектних потужностей підприємств, 

що вводять у дію, цехів, агрегатів, установок, виробництв. 

Призначення окремих груп норм і нормативів є різним. Норми 

витрат живої праці служать в основному для визначення рівня 

продуктивності праці, використання робочого часу, встановлення 

розмірів заробітної плати. На основі питомих норм витрат матеріальних 

ресурсів і виробничої програми визначається потрібна кількість 

окремих видів і марок матеріальних ресурсів. Нормативи використання 

знарядь праці дозволяють розраховувати рівень використання 

виробничих потужностей. Норми й нормативи служать для визначення 

витрат виробництва (собівартості продукції). 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте основні економічні функції держави. 

2. Охарактеризуйте ставлення держави до природних монополій. 

3. Які суспільні блага надає держава? 

4. Охарактеризуйте участь держави у формуванні інформаційної 

інфраструктури ринку. 

5. Визначте стабілізаційну політику держави. 

6. Охарактеризуйте систему планів підприємств. 
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7. Визначте принципи фінансового планування. 

8. Зазначте класифікацію методів планування. 

9. Які фактори впливають на вибір методу планування? 

10. Визначте поняття, зміст і структуру бізнес-плану. 

 

 

Тести 

1. Яка функція не належить до економічних функцій держави: 

а) забезпечення економіки необхідною кількістю грошей;  

б) формування правових засад функціонування економіки; 

в) забезпечення боєготовності збройних сил. 

 

2. Який вид монополії існує за умови, коли ефект масштабу є 

настільки великим, що одна фірма здатна забезпечити весь ринок 

товарами, маючи нижчі витрати на одиницю продукції, ніж мали б 

конкуруючі фірми? 

а) природна монополія; 

б) монополістична конкуренція; 

в) картель. 

 

3. Надання яких суспільних благ  забезпечує держава як суб’єкт 

економічних відносин? 

а) державне управління;  

б) фізична культура, спорт, освіта; 

в) усі варіанти є правильними. 

 

4. Як В.Перето називає економіку, за якою всі ресурси суспільства 

розподілено найбільш ефективно? 

а) ефективна; 

б) оптимальна; 

в) кризова. 

 

5. Платежі, які здійснюються державою без надання їхніми 

отримувачами у відповідь будь-яких товарів та послуг, називаються: 

а) трансферти; 

б) індексація доходів; 

в) макроекономічні плани. 

 

6. Через який механізм не здійснюється реалізація економічних 

функцій держави? 

а) бюджетна політика; 

б) грошово-кредитна політика; 
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в) стабілізаційна політика. 

 

7. Яку назву має процес визначення цілей, які підприємство 

передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов 

їх досягнення? 

а) планування; 

б) контроль; 

в) мотивація. 

 

8. Що належить до принципів фінансового планування? 

а) наукова обґрунтованість; 

б) єдність фінансових планів; 

в) усі відповідні є правильними. 

 

9. Що належить до першого етапу планування? 

а) аналіз стратегічних проблем; 

б) прогноз майбутніх результатів діяльності; 

в) визначення завдань. 

 

10. За яким методом планування базується на врахуванні ринкових 

умов господарювання та наявних ресурсів, застосовується при 

монопольному становищі підприємства:  

а) метод планування; 

б) ресурсний метод; 

в) цільовий метод. 

 

11. Який метод використовується для визначення фактичних 

статистичних даних за попередні роки, середніх величин при 

встановленні планових показників? 

а) спробно-статистичний метод; 

б) ресурсний; 

в) цільовий. 

 

12. За яким методом планові показники розраховуються на основі 

прогресивних норм використання ресурсів із врахуванням їх змін у результаті 

впровадження організаційно-технічних заходів у плановому періоді? 

а) спробно-статистичний; 

б) нормативний; 

в) цільовий. 

 

13. Який метод є побудовою моделей взаємозв’язків між 

виробничими підрозділами та показниками? 
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а) спробно-статистичний; 

б) матричний; 

в) цільовий. 

 

14. За яким методом планові значення показників визначають на 

основі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють 

зміни цих показників? 

а) спробно-статистичний;  

б) матричний; 

в) чинниковий. 

 

15. За яким критерієм методи планування поділяються на 

ресурсний та цільовий? 

а) вихідна позиція для розробки плану;  

б) принципи визначення планових показників;  

в) спосіб розрахунку планових показників. 
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