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Тема 8 
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА 

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
8.1. Система планів підприємства 
8.2. Етапи та методи планування 
8.3. Поняття, зміст і структура бізнес-плану 
8.4. Економічне прогнозування діяльності підприємства 
 

8.1. 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 однакову спрямованість і 
скоординованість, що дозволяє найбільш повно і ефективно вико-
ристовувати наявні ресурси, комплексно, якісно і швидко вирішувати 
різноманітні завдання управління. 

Система планів – це сукупність конкретних завдань по ціле-
спрямованому економічному управлінню, що забезпечує пропорційний і 
ефективний розвиток підприємства. 

Фінансове планування – це один з елементів діяльності, пов’язаної з 
управлінням фінансами, складова частина всього народно-госпо-
дарського планування. Об’єктом фінансового планування виступають 
фінансові ресурси, що утворюються в процесі розподілу і пере-
розподілу 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 полягає в тому, що вони складаються виключно в грошовій 
формі. 

Принципи фінансового планування: 
– наукова обґрунтованість, яка передбачає проведення розрахунків 

фінансових показників на основіпевних методик, з урахуванням 
кращого досвіду; використання засобів обчислювальної техніки, 
економіко-математичних методів, які передбачають багатоваріантність 
розрахунків і вибір оптимального з них; 
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19.4.3. Теорія ресурсної залежності 
 
Основні положення теорії ресурсної залежності розроблені 

Джеральдом Саланчіком (Gerald Salancik), а також уже згаданими 
Джеффрі Пфеффер і Говардом Олдріч. У якійсь мірі цю теорію 
можна вважати подальшим розвитком концепції екології популяцій, 
але в напрямі більшої активності та раціональності підприємств. У 
своїх роботах вони сформулювали основні положення теорії ресурсної 
залежності, що зводяться до наступного: 

1. Жодне підприємство не може створити всі необхідні їй 
ресурси і зробити себе самодостатнім. Тому воно бере їх із 
зовнішнього середовища. 

2. Суть взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем 
(підприємствами) – прагнення знизити ресурсну залежність від 
інших і підвищити їх залежність від себе. Ступінь залежності 
підприємства від інших визначається важливістю потрібного ресурсу, 
монополією іншого підприємства на контрольований ресурс і здатністю 
підприємства, що контролює ресурс, розпоряджатися ним. 

3. Баланс підприємства із зовнішнім середовищем досягається 
через свідому адаптацію до її змін і активний вплив менеджерів на 
зовнішнє середовище. 

На відміну від популяційно-екологічної концепції, теорія ресурсної 
залежності припускає, що підприємство саме визначає адекватну 
стратегію взаємодії з іншими підприємствами та впливу на них, 
спрямовану на зниження залежності від інших і підвищення 
передбачуваності зовнішнього середовища. 

 
19.5. МЕХАНІСТИЧНА (БЮРОКРАТИЧНА) МОДЕЛЬ 

 
Моделювання широко використовується в теорії і практиці 

менеджменту. В організаційній теорії моделювання отримало значне 
поширення через значну різноманітність підприємств і теоретико-
методологічних та прикладних організаційних концепцій. Оскільки 
підприємства – це складні та суперечливі утворення, адекватно 
представити їх спільність не дозволяє жодна сучасна концепція чи 
теорія. Тому Моделювання, формалізуючи процес виокремлення 
низки змінних, дозволяє зрозуміти складності підприємств і, певною 
мірою, передбачати вірогідні зміни в їх діяльності. 

Термін «модель» означає спрощений, позбавлений ряду харак-
теристик «аналог-замінювач» реального об’єкту (чи ситуації), який 
за визначених умов відтворює властивості цього об’єкту чи 
ситуації. 
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Заслуговує на увагу думка Н. Н. Моісєєва: «Модель можна 
розглядати як спеціальну форму кодування інформації. На відміну 
від звичайного кодування, коли відома вся початкова інформація і 
ми лише перекладаємо її іншою мовою, моделлю, яку б мову вона 
не використала, кодує і ту інформацію, яку люди раніше не знали. 
Модель містить у собі потенційне знання, яке людина, досліджуючи 
її, може придбати, зробити наочним і використовувати в своїх 
практичних життєвих потребах. Саме цим і зумовлена здатність 
модельного опису» (Моисеев Н. Н. Математика в социальных науках // 
Математические методы в социологическом исследовании. – М. : 
Наука, 1981. – С. 166). 

Моделі в теорії організації належать до категорії змістовно-
концептуальних. З одного боку, вони описують типічні характеристики, 
властиві «чистим» підприємствам. З іншого боку, опис підприємства 
базується на визначеній концепції чи точки зору. Зазначимо, що 
модельний опис підприємств не є класифікаційним підходом, 
оскільки різні типи підприємств можуть базуватися на одній моделі 
і навпаки, організації, одного типу, можуть будуватися за різними 
моделями. Нижче описані основні організаційні моделі. 

Механістична модель являє собою ідеальну бюрократію Макса 
Вебера. Термін «механістична організація» був введений в 60-х рр. 
XX ст. американськими вченими Т. Бернсом та Д. Сталкером (T. Burns, 
G. Stalker) для позначення системно-раціональної організаційної 
моделі на противагу «органічній організації». У загальному вигляді 
підприємство в механістичній моделі представляється як інструмент 
управління, а людина – як «гвинтик» великого механізму. Жорстка 
визначеність зв’язків (механічні приводи та передачі), взаємозалежність 
підсистем, відбудованість ліній управління, ієрархічність – головні 
характеристики цієї моделі. Роль кожного члена суворо обмежена 
його місцем на підприємстві. Механістична модель у класичному 
варіанті потребує від керівництва фірми, насамперед, максимального 
спрощення й стандартизації. Головними недоліками механістичної 
організації вважаються: громіздкість і неспроможність швидко 
пристосовуватися до зовнішніх змін, з якими безпосередньо стикається 
лише невелика частка членів підприємства. 

 
19.6. ОРГАНІЧНА (ПРИРОДНА) МОДЕЛЬ 

 
У межах теорій і концепцій соціальних і соціотехнічних систем 

велика увага приділялася зовнішньому середовищу, і підприємство 
представляється у вигляді органічної моделі. Підприємство в ній 
виступає як соціальний природний організм. Тобто, це жива система, 
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14. Спосіб організації виробництва, коли предмети праці, що 
надходять на виробничу ділянку, нею у попередньої технологічної 
ланки не замовляються – це: 

а) основна модель організації управління матеріальними потоками 
в логістичних системах; 

б) «штовхаюча система» організації управління матеріальними 
потоками в логістичних системах; 

в) «тягнуча система» організації управління матеріальними потоками в 
логістичних системах; 

г) сукупність двох моделей «штовхаючої системи» та «тягнучої 
системи». 

 
15. «Штовхаючі» моделі управління потоками характерні для: 
а) сучасних інноваційних методів організації виробництва; 
б) автоматизованих методів організації виробництва; 
в) авторитарних методів організації виробництва; 
г) традиційних методів організації виробництва. 
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