
1 

Тема 3. Функції менеджменту 

Лекція 3 

План  

1. Функції менеджменту, їхня сутність та види.  

2. Поняття управлінського планування. Види планів.  

3. Стратегічне планування. Процес стратегічного планування, його етапи.  

4. Планування реалізації стратегії.  

5. Бізнес-планування, його мета та особливості.  

Ключові поняття: планування, організація, мотивація, контроль, координація, 

регулювання, стратегічне планування, стратегія, тактика, політика, процедури, правила, бізнес-

планування.  

Питання 1. Функції менеджменту, їхня сутність та види  

Функції менеджменту – це відносно відокремлені напрями управлінської діяльності, які 

дозволяють здійснювати певний вплив на управлінський об’єкт з метою досягнення 

поставленого завдання. Загальні функції менеджменту – планування, організація, мотивація, 

контроль, координація, регулювання – є обов’язковими для всіх підприємств. Кожна із цих 

функцій життєво важлива для організації. Водночас планування як функція управління 

забезпечує основу для інших функцій і вважається головною, а функції організації, 

регулювання, мотивації, контролю орієнтовані на виконання тактичних і стратегічних планів. 

Планування – головна функція менеджменту, яка передбачає прогнозування, визначення 

цілей, стратегії, політики і завдань того чи іншого формування; означає свідомий вибір рішення 

щодо роботи: як, кому і коли її виконувати.  

Організація як функція менеджменту спрямована на формування керуючих та 

керованих систем, а також зв’язків і відносин між ними, забезпечення впорядкованості 

технічної, економічної, соціально-психологічної і правової діяльності кожного суб’єкта 

господарювання. Мотивація – це процес спонукання працівників до високопродуктивної 

діяльності для задоволення їхніх потреб і досягнення цілей організації.  

Контроль – це система спостереження і перевірки відповідності функціонування 

підприємства встановленим стандартам та іншим нормативам, виявлення допущених відхилень 

від прийнятих рішень і визначення причин їх невиконання.  

Координація як функція менеджменту становить процес, спрямований на забезпечення 

пропорційного і гармонійного розвитку різних сторін (виробничої, технічної, фінансової тощо) 

об’єкта за оптимальних витрат матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.  

Регулювання – це вид управлінської праці, метою якої є подолання протиріччя між 

організацією і дезорганізацією, порядком і чинниками, які цей порядок порушують.  

Функції апарату управління підприємством, які залежать від особливостей керованого 

об’єкта, мають назву спеціальних або конкретних. В умовах галузевих підприємств 

виокремлюють такі спеціальні функції управління:  

1. Загальне лінійне управління підприємством і його виробничими підрозділами 

охоплює: вирішення питань розвитку господарства і мобілізацію працюючих на їх виконання; 

контроль прийнятих стратегічних рішень; зовнішні зв’язки; організацію роботи колективних 

органів управління (зборів акціонерів, ради директорів, керівників внутрішньогосподарських 

кооперативів та ін.). Функції загального управління виконують керівники підприємств і установ 

(їхні заступники), виробничих підрозділів, обслуговуючих підрозділів, а також частково 

керівники низки функціональних ланок. Ці функції розрізняються в першу чергу за рівнем 

управління і прямо пов’язані з ієрархічністю структури апарату, що складає основу лінійного 

підпорядкування.  

2. Оперативне планування й управління виробництвом передбачає: розробку 

оперативних планів; складання завдань; збір інформації про виконання робіт; розподіл 

матеріальних і трудових ресурсів; контроль та регулювання виробництва; проведення нарядів і 

диспетчерських нарад; розробку оперативних рішень; контроль за виконанням прийнятих 
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рішень. Виконання цієї функції полягає в забезпеченні необхідної узгодженості дій всіх ланок 

підприємства, оперативного планування роботи підприємства і його підрозділів, оперативної 

підготовки виробництва (готовність техніки, необхідних матеріалів, наявність робочої сили), 

контролю за виконанням виробничої програми. Особливу увагу необхідно приділити 

узгодженню роботи всіх служб підприємства, швидкому усуненню розбіжностей. Здійснюють 

цю функцію переважно керівники виробничих підрозділів, працівники диспетчерської служби, 

а також керівники підприємств і господарств, головні фахівці.  

4. Управління технологічною підготовкою забезпечує розробку і впровадження 

прогресивної технології, яка сприяє виробництву конкурентоспроможної продукції. Для 

досягнення цього: удосконалюються технологічні процеси, складаються технологічні карти, 

плани, інструкції; здійснюється контроль за додержанням технічних і технологічних вимог 

виробництва продукції; оформляються заявки на матеріально-технічні ресурси; проводяться 

природоохоронні і профілактичні заходи; вивчається передовий досвід і організовується 

навчання кадрів.  

5. Управління технічною підготовкою виробництва, енергетичним і транспортним 

обслуговуванням здійснюється фахівцями інженерного профілю. До їхніх завдань належить 

забезпечення експлуатаційної готовності відповідних технічних засобів і забезпечення 

основного виробництва різними видами техніки, енергії, транспортом; своєчасне виконання 

необхідних ремонтних робіт; розрахунок потреби в технічних засобах і запасних частинах; 

підготовка документації на списання з балансу підприємства техніки й обладнання, 

забезпечення працюючих устаткуванням та інструментом.  

6. Прогнозування і техніко-економічне планування здійснюють переважно фахівці 

планово-економічної служби, а також певною мірою керівники підприємств і головні фахівці. 

До їхніх обов’язків належить: розробка довгострокових прогнозів, основних розділів бізнес-

плану; техніко-економічне обґрунтування напрямів капіталовкладень; визначення економічної 

ефективності технологічних і технічних рішень; розробка норм і нормативів праці і заробітної 

плати; організація контролю за виконанням планових показників і завдань; розробка заходів зі 

стимулювання діяльності працюючих. Якісне виконання цієї функції позитивно впливає на 

результати роботи підприємства.  

7. Управління трудовими ресурсами і соціальним розвитком організації здійснюють 

керівники і фахівці підрозділів, а також працівники відділу кадрів. Ця функція передбачає: 

планування потреби в кадрах та їх облік, підготовку, перепідготовку і підвищення їхньої 

кваліфікації, контроль за станом трудової дисципліни; складання графіків відпусток; атестацію 

керівників і фахівців; управління просуванням по службі; звітність по кадрах; видачу 

характеристик і довідок за вимогою різних організацій, а також створення сприятливого 

соціально-психологічного клімату в трудових колективах.  

8. Організацією праці і заробітної плати займаються економісти. Основними напрямами 

цієї функції є: вивчення і впровадження ефективних форм організації і систем оплати праці; 

розробка заходів мотивації до високопродуктивної праці; розрахунок премій та інших 

винагород; контроль за правильністю оформлення договорів і калькуляцій до них; нормування 

всіх видів праці; розробка розцінок; аналіз витрат робочого часу; контроль за використанням 

фонду заробітної плати, присвоєння класів і розрядів працюючим; проектування управлінського 

апарату, витрат на його утримання; розробка положень про структурні підрозділи і посадові 

інструкції.  

9. Управління матеріально-технічним забезпеченням. Цю функцію виконують переважно 

завідуючі складами, експедитори, а також головні фахівці і керівники. Основними напрямами 

їхньої управлінської діяльності є: складання заявок і замовлень на матеріали і вироби; контроль 

за виконанням заявок; складання лімітно-забірних карт; організація складського господарства, 

розробка графіків реалізації продукції; здійснення взаємозв’язків із постачальниками, 

заготівельними і торговельними організаціями.  

10. Управління маркетингом є новою функцією в управлінському процесі, яка 

обумовлена формуванням адекватного ринковим умовам механізму управління виробничо-
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збутовою діяльністю підприємства. Управління маркетинговою діяльністю забезпечується 

висококваліфікованими маркетологами та економістами. Основні напрями роботи: всебічне 

вивчення ринку і вимог споживачів; дослідження динаміки наявного і потенційного попиту; 

аналіз кон’юнктури ринку; реклама продукції та послуг; дослідження взаємозв’язку між ціною 

на продукцію і попитом; аналіз собівартості продукції та каналів її реалізації; прогнозування 

цінової політики; вивчення найефективніших місць торгівлі, планування асортименту 

продукції, розробка плану маркетингу на підприємстві. На великих підприємствах, особливо у 

промислових об’єднаннях і агрохолдингах, рекомендується створювати самостійну службу 

маркетингу, а в невеликих організаціях – об’єднувати її з економічною або матеріально-

збутовою службою.  

11. Управління капітальним будівництвом і реконструкцією передбачає: розробку планів 

будівельно-монтажних і ремонтних робіт; укладання договорів на роботи з підрядниками; 

контроль за будівельно-монтажними роботами, введення в експлуатацію виробничих та інших 

об’єктів; підготовку проектної документації.  

12. Управління фінансовими ресурсами й обліком здійснюють керівники підприємства, 

бухгалтери, обліковці, табельники, касири. Основними видами їхньої діяльності є: своєчасний 

облік матеріальних цінностей, виходу продукції і виробничих витрат; здійснення режиму 

економії; складання фінансового плану і розрахунок потреби в коштах; ведення статистичної 

звітності; управління основними фондами і оборотним капіталом; аналіз фінансового стану 

підприємства, його платоспроможності і ліквідності; контроль за правильним витрачанням 

фінансових коштів і виробничих ресурсів, дебіторською і кредиторською заборгованістю; 

проведення оптимальної дивідендної політики; підготовка пропозицій щодо підвищення 

фінансової стійкості підприємства.  

13. Охорона праці і техніка безпеки здійснюється інженерами з охорони праці, до 

посадових обов’язків яких належать: вхідний інструктаж з техніки безпеки при прийомі на 

роботу; переатестація та прийняття заліків із техніки безпеки; контроль за додержанням 

законодавчих норм, правил техніки безпеки і виробничої санітарії; розслідування нещасних 

випадків на виробництві; складання заявок на спецодяг і захисні засоби; організація медичних 

оглядів; підготовка квартальних і річних звітів.  

14. Контроль за якістю праці і продукції здійснюють кваліфіковані фахівці, які 

розробляють і вдосконалюють комплексну систему управління якістю на підприємстві, 

слідкують за додержанням стандартів на вироблену і перероблену продукцію; організують 

контроль і дають оцінку якості праці; вносять пропозиції щодо її стимулювання.  

15. Управлінням господарським обслуговуванням і діловодством займаються завідуючі 

господарством і культурно-побутовими закладами, діловоди, секретарі, які забезпечують 

нормальні умови для виконання основних функцій. Діловодство забезпечує реєстрацію і 

виконання документів, контроль за їх проходженням і зберіганням, надходження до архіву. 

Функцію у великих підприємствах виконує канцелярія, в невеликих – секретар.  

16. Управління зовнішньоекономічною діяльністю здійснюють спеціально підготовлені 

висококваліфіковані фахівці, які займаються налагодженням зовнішньоекономічних зв’язків, 

пошуком зарубіжних інвесторів і партнерів; проведенням переговорів, створенням спільних 

підприємств, розвитком лізингових операцій; розширенням експортних поставок та імпортних 

операцій, ліцензуванням зовнішньоекономічної діяльності; інформаційним забезпеченням 

керівників щодо зовнішньоекономічної діяльності.  

Питання 2. Поняття управлінського планування. Види планів  

Планування – це вид управлінської діяльності, що визначає перспективу та майбутній 

стан організації.  

Сутність планування проявляється в: конкретизації цілей розвитку всієї фірми та 

кожного підрозділу на певний період; визначенні господарських завдань, засобів їх досягнення, 

термінів та послідовності реалізації; виявленні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 

необхідних для вирішення поставлених завдань.  
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Призначення планування як функції управління полягає в намаганні завчасно врахувати 

за можливості всі внутрішні та зовнішні чинники, що забезпечують сприятливі умови для 

нормального функціонування і розвитку підприємств. Воно передбачає розробку комплексу 

заходів, які визначають послідовність досягнення конкретних цілей з урахуванням 

можливостей найефективнішого використання ресурсів кожним виробничим підрозділом і 

всією фірмою. Тому планування має забезпечити взаємозв’язок між окремими структурними 

підрозділами фірми, які представляють всю технологічну ланку: наукові дослідження і 

розробки, виробництво та збут. Ця діяльність спирається на виявлення та прогнозування 

споживчого попиту, аналіз й оцінку наявних ресурсів та перспектив розвитку господарської 

кон’юнктури. Звідси випливає необхідність зв’язку планування з маркетингом і контролем з 

метою постійного коригування показників виробництва і збуту слідом за змінами попиту на 

ринку.  

Розрізняють: стратегічне планування, тактичне планування, поточне планування та 

оперативне планування.  

Функція менеджменту, тобто планування, відповідає на такі запитання:  

1. Де ми знаходимося на даний час? Менеджери мають оцінити сильні та слабкі сторони 

організації для визначення її реальних цілей.  

2. Куди ми бажаємо рухатися? Менеджери мають, оцінюючи можливості та загрози в 

середовищі, що оточує організацію, визначити, якими мають бути цілі організації та що може 

завадити досягненню цих цілей.  

3. Як ми збираємося це зробити? Менеджери вирішують, що мають зробити члени 

організації для досягнення поставлених цілей.  

План – це заздалегідь передбачена система заходів, що регламентує порядок, 

послідовність та строки виконання робіт.  

Види планів:  

Стратегічний план – це план, що містить рішення про розміщення ресурсів, пріоритет і 

послідовні дії, потрібні для досягнення стратегічних цілей.  

Тактичний план – спрямований на виконання частини стратегічного плану.  

Оперативний план – зосереджений на виконанні тактичних планів для досягнення 

оперативних цілей.  

На практиці існує багато критеріїв класифікації планів. Найчастіше розрізняють такі 

плани:  

1. За терміном дії:  

 довгострокові (більше 3–5 років);  

 середньострокові (1 рік – 3,5 років);  

 короткострокові (до 0,5–1 року);  

 оперативні (день, декада, місяць, квартал).  

2. За ступенем обов’язковості:  

 ті, що мають категоричний характер;  

 ті, що мають рекомендаційний характер.  

3. За змістом:  

 економічні;  

 соціальні;  

 організаційні;  

 наукові.  

4. За ступенем структурованості: 

  запрограмовані;  

 незапрограмовані.  

5. За особою, яка приймає рішення:  

 індивідуальні;  

 групові.  

6. За правильністю рішення:  
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 внутрішньоорганізаційні;  

 такі, що виходять за межі організації.  

7. За рівнем прийняття рішення:  

 організація загалом;  

 структурні підрозділи;  

 функціональні підрозділи;  

 окремі працівники.  

8. За глибиною впливу:  

 однорівневі;  

 багаторівневі.  

9. За кількістю цілей:  

 одноцільові;  

 багатоцільові.  

Питання 3. Стратегічне планування. Процес стратегічного планування, його етапи 
Стратегічне планування – це набір дій і рішень керівництва, які обумовлюють розробку 

специфічних стратегій для допомоги організації в досягненні рішень.  

У межах процесу стратегічного планування виокремлюють чотири види управлінської 

діяльності:  

1. Розподіл ресурсів. Цей процес охоплює планування розподілу ресурсів, таких як 

матеріальні, фінансові, трудові, інформаційні ресурси тощо. Стратегія функціонування 

підприємства ґрунтується не тільки на розширенні бізнесу, задоволенні ринкового попиту, але й 

на ефективному споживанні ресурсів, постійному зниженні витрат виробництва. Тому 

ефективний розподіл ресурсів між різними сферами бізнесу, пошук комбінацій їх раціонального 

споживання є найважливішою функцією стратегічного планування.  

2. Адаптація до зовнішнього середовища. Адаптацію слід інтерпретувати в широкому 

сенсі, як пристосування підприємства до мінливих ринкових умов господарювання. Ринкове 

середовище по відношенню до суб’єктів господарювання завжди містить сприятливі і 

несприятливі умови (переваги і загрози). Завдання цієї функції – пристосувати господарський 

механізм підприємства до цих умов, тобто скористатися перевагами в конкурентній боротьбі і 

запобігти різним загрозам. Звісно, ці функції виконуються і в поточному управлінні 

підприємством. Однак ефективність оперативного управління буде досягнута, лише якщо 

конкурентні переваги та бар’єри будуть визначені заздалегідь, тобто сплановані. У цьому 

відношенні завдання стратегічного планування полягає в тому, щоб забезпечити підприємству 

нові сприятливі можливості шляхом створення відповідного механізму адаптації підприємства 

до зовнішнього середовища.  

3. Координація і регулювання. Ця функція передбачає узгодження зусиль структурних 

підрозділів фірми (підприємств, виробництв, цехів) для досягнення мети, передбаченої 

стратегічним планом. Стратегія підприємства становить складну систему взаємопов’язаних 

цілей і завдань. Декомпозиція цих цілей і завдань передбачає їх розподіл на дрібніші 

компоненти і закріплення за відповідними структурними підрозділами та виконавцями. Цей 

процес відбувається не спонтанно, а на плановій основі, закладеній у стратегічному плані. Тому 

всі компоненти стратегічного плану мають бути пов’язані з ресурсами, структурними 

підрозділами, виконавцями і функціональними процесами. Цей зв’язок забезпечує система 

формування показників планування, а також наявність на підприємстві в апараті управління 

певного підрозділу або виконавця, відповідальних за координацію. Об’єктами координації та 

регулювання є внутрішні виробничі операції.  

4. Організаційні зміни. Ця діяльність передбачає формування організації, яка забезпечує 

злагоджену роботу управлінського персоналу, розвиток мислення менеджерів, врахування 

минулого досвіду стратегічного планування. Зрештою ця функція проявляється у здійсненні 

різних організаційних перетворень на підприємстві, як-от: перерозподіл функцій управління, 

повноважень і відповідальності працівників апарату управління; створення системи 

стимулювання, яка сприяє досягненню мети стратегічного плану, тощо. Важливо, щоб ці 
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організаційні зміни не проводилися як реакція підприємства на ситуацію, що характерно для 

ситуаційного управління, а були результатом організаційного стратегічного передбачення.  

Стратегічне планування є складним процесом, який охоплює декілька етапів:  

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування. Полягає в підборі, 

класифікації та підготовці до використання інформації щодо розроблення стратегії, яка дасть 

досить повну та об’єктивну характеристику чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Етап 2. Визначення місії і цілей організації. Формулювання, усвідомлення та 

проголошення місії організації є важливим орієнтиром і критерієм оцінки її діяльності. Етап 3. 

Вибір методів аналізу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. На цьому етапі 

використовують такі методи дослідження, як порівняння, експертні оцінки, системний аналіз, 

статистичні і соціологічні дослідження, сукупна думка збутовиків, споживачів тощо. 

Етап 4. Оцінка й аналіз чинників зовнішнього середовища. На цьому етапі керівництво 

зобов’язане відповісти на три основні запитання: на якому етапі розвитку перебуває 

організація? де вона має бути в майбутньому? що має зробити керівництво, щоб вона досягла 

бажаного успіху? Можливості та загрози, з якими стикається організація, можна узагальнити, 

виокремивши сім груп чинників: економічні, політичні, ринкові, технологічні, міжнародні, 

чинники конкуренції та чинники соціальної поведінки.  

Етап 5. Оцінка й аналіз чинників внутрішнього середовища. Передбачає вивчення стану 

чинників внутрішнього середовища організації (працівники, цілі, технологія, завдання, 

структура, ресурси). Це робиться шляхом дослідження стану фінансів, обліку, нормування й 

оплати праці, культурного рівня організації, використання робочої сили тощо, а також 

можливостей організації на ринку (маркетингові дослідження) тощо. Отримані результати 

дозволяють визначити сильні та слабкі позиції підприємства.  

Етап 6. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних розробок. Сутність цього етапу 

полягає у визначенні найважливіших показників (економічних, соціальних, технологічних 

тощо), які найповніше характеризують очікувані стратегії та виявлені тенденції їх зміни, а 

також у доборі необхідних проектних заходів, що забезпечують формування стратегій.  

Етап 7. Формування варіантів стратегій (стратегічних альтернатив). Особливість цього 

етапу полягає в розробленні можливих для організації варіантів стратегічних планів, тобто 

базових стратегій або окремих складових одного стратегічного плану.  

Етап 8. Вибір оптимальної стратегії. Це найважливіший етап стратегічного планування. 

Він полягає у виборі оптимальної стратегії діяльності організації шляхом оцінювання таких 

чинників, як: очікувана ефективність, рівень ризику, ринкова ситуація, вплив минулих 

стратегій, вплив власників, залежність від чинника часу, вплив внутрішнього і зовнішнього 

середовища тощо.  

Етап 9. Оцінювання стратегії. Полягає у з’ясуванні її відповідності місії та цілям 

організації, а також у правильному доборі методів аналізу чинників зовнішнього і внутрішнього 

середовища. Це забезпечує, з одного боку, очікувану цілеспрямованість стратегії, з іншого – 

достовірність аналізу вихідної інформації. Правильно обрана, своєчасно скоригована стратегія є 

однією із запорук успішної діяльності організації. Кінцевим результатом стратегічного 

планування, як і будь-якої іншої функції менеджменту, є розроблені методи менеджменту, 

прийняті управлінські рішення, а також затверджені показники (рівень прибутків, обсяг 

реалізації, розмір витрат, рентабельність тощо) діяльності організації.  

Питання 4. Планування реалізації стратегії  

Стратегія – це взаємопов’язаний комплекс заходів із підвищення життєдіяльності 

організацій.  

У практичному розумінні стратегія – це:  

 генеральна довгострокова програма або спосіб дій і порядок розподілу пріоритетів та 

ресурсів організації для досягнення її цілей;  

 засіб досягнення довгострокових цілей фірми;  

 продумана сукупність норм і правил, покладених в основу розроблення та прийняття 

стратегічних рішень, що впливають на майбутній стан підприємства.  
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Реалізація стратегії здійснюється на основі тактики, політики, процедур та правил. 

Тактика – це короткострокові стратегії, які:  

 розробляються з метою розробки стратегії;  

 створюються на рівні середньої ланки управління;  

 мають коротший строк дії, ніж стратегії;  

 мають властивість доволі швидко показувати результати.  

Політика – це загальне керівництво до дії і прийняття рішень, які полегшують 

досягнення цілей.  

Процедури – описують дії, необхідні в конкретній ситуації.  

Правила – вказують на те, що слід зробити у специфічній разовій ситуації. Вони 

розраховані на конкретне й обмежене питання.  

Прикладом правила може бути порядок підписання певного документа.  

Правила і процедури:  

 вказують працівникам напрям дій;  

 виключають повторювання;  

 дають змогу передбачити події;  

 сприяють порівнянню з минулим тощо.  

Таким чином, застосування тактики, політики, процедур і правил дозволяє створити 

певний організаційно-розпорядчий механізм, спрямований на забезпечення реалізації стратегії.  

З метою конкретизації напряму реалізації стратегії доцільно сформувати систему 

показників, яка відображатиме основні параметри тактики і стратегії. Показники слід визначати 

для кожного рівня управління.  

Оцінка стратегії – це порівняння результатів роботи з місією і метою організації та 

аналіз участі в реалізації стратегії.  

 

Питання 5. Бізнес-планування, його мета та особливості  

 

Важливим напрямом планування в організації є формування бізнес-плану.  

Бізнес-план – документ, що містить систему заходів чи програму дій, пов’язаних часом і 

місцем реалізації, узгоджених із метою і ресурсами та спрямованих на отримання прибутку на 

засадах реалізації підприємницького проекту.  

До функцій бізнес-плану належать:  

 всебічне інформування про підприємство, передусім про мету його діяльності, 

стабільність і ефективність;  

 характеристика особливостей виробничого процесу на підприємстві;  

 всебічна характеристика товарів або послуг;  

 обґрунтування прогнозу розвитку виробництва і підприємства, його конкурентних 

позицій;  

 комплексне дослідження ринку відповідних товарів, послуг;  

 обґрунтування економічної ефективності підприємства;  

 аналіз професійного рівня, ділової компетенції управлінського персоналу.  

Мета розробки бізнес-плану – спланувати господарську діяльність фірми на 

найближчий і віддалений період відповідно до потреб ринку і можливостей одержання 

необхідних ресурсів.  

Бізнес-план допомагає підприємцю вирішити такі основні завдання:  

 визначити конкретні напрями діяльності фірми, цільові ринки і місце фірми на них;  

 сформулювати довгострокові і короткострокові цілі фірми, стратегію і тактику їх 

досягнення, визначити осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;  

 вибрати склад і визначити показники товарів і послуг, які фірма запропонує 

споживачам, оцінити виробничі і торгові витрати на їхнє створення і реалізацію;  

 оцінити відповідність кадрів фірми та умов мотивації їхньої праці вимогам, необхідним 

для досягнення поставлених цілей;  
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 визначити склад маркетингових заходів фірми з вивчення ринку, реклами, 

стимулювання продажів, ціноутворення, каналів збуту тощо; 

 оцінити фінансове становище фірми і відповідність наявних фінансових і матеріальних 

ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей;  

 передбачити труднощі, підводні камені, що можуть завадити практичному виконанню 

бізнес-плану.  

Без бізнес-плану підприємець може виявитися не готовим до неприємностей, що 

чатують на нього на шляху до успіху. А найчастіше це закінчується прикро як для підприємця, 

так і для бізнесу, яким він займається. Тому краще не шкодувати часу і серйозно зайнятися 

бізнес-плануванням. Письмове оформлення бізнес-плану має дуже велике значення для 

організації робіт із його виконання. Не слід нехтувати складанням бізнес-плану, навіть коли 

ситуація на ринках змінюється доволі швидко.  

Планування діяльності фірми за допомогою бізнес-плану обіцяє чимало вигод, зокрема:  

змушує керівників фундаментально вивчити перспективи фірми;  

 дозволяє здійснити чіткішу координацію зусиль із досягнення поставлених цілей;  

 визначає показники діяльності фірми, необхідні для подальшого контролю;  

 спонукає керівників конкретніше визначати свої цілі і шляхи їх досягнення;  

 робить фірму більш підготовленою до раптових змін ринкової ситуації;  

 чітко формалізує обов’язки і відповідальність усіх керівників фірми.  

Головна перевага бізнес-планування полягає в тому, що правильно складений план 

відкриває перспективу розвитку фірми, тобто зрештою відповідає на найважливіше для 

бізнесмена запитання: чи варто вкладати гроші в цю справу, чи принесе вона прибуток, чи 

окупляться всі витрати сил і коштів?  

Як правило, потреба в бізнес-плані виникає при вирішенні таких актуальних завдань, як: 

 підготовка заявок існуючих і знову створюваних фірм на одержання кредитів;  

 обґрунтування пропозицій щодо приватизації державних підприємств;  

 відкриття нової справи, визначення профілю майбутньої фірми й основних напрямів її 

комерційної діяльності;  

 перепрофілювання існуючої фірми, вибір нових видів, напрямів і способів здійснення 

комерційних операцій;  

 складання проспектів емісії цінних паперів (акцій і облігацій) приватизованих і 

приватних фірм;  

 вихід на зовнішній ринок і залучення іноземних інвестицій.  

При складанні бізнес-плану важливий ступінь участі в цьому процесі самого менеджера. 

Особиста участь керівника у складанні бізнес-плану настільки істотна, що багато закордонних 

банків та інвестиційних фондів відмовляються взагалі розглядати заявки на виділення коштів, 

якщо стає відомо, що бізнес-план був підготовлений стороннім консультантом, а керівником 

лише підписаний.  

Це не означає, що не слід користуватися послугами консультантів. Ідеться про інше: 

складання бізнес-плану вимагає особистої участі керівника фірми чи особи, яка збирається 

відкрити свою справу. Приєднуючись безпосередньо до цієї роботи, вона немовби моделює 

майбутню діяльність, перевіряючи доцільність усього задуму.  

Бізнес-план – документ перспективний, і складати його рекомендується 

щонайменше на 3–5 років. Для першого і другого років основні показники рекомендується 

надавати в поквартальній розбивці (якщо можна – навіть помісячно). Починаючи з третього 

року можна обмежитися річними показниками.  

Основні рекомендації щодо підготовки бізнес-плану:  

 стислість, тобто виклад тільки найголовнішого з кожного розділу плану;  

 доступність для прочитання і розуміння, тобто бізнес-план має бути зрозумілий 

широкому колу осіб, а не тільки фахівцям.  

Бізнес-план має бути переконливим, лаконічним, викликати інтерес у рецензента. Тільки 

зацікавивши потенційного інвестора, підприємець може сподіватися на успіх своєї справи.  
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Бізнес-план складається з таких розділів:  

1. Резюме: містить короткий виклад основних положень бізнес-плану, мету 

інвестиційного проекту, загальну характеристику організації, необхідні інвестиції та ресурси, 

вигоди для підприємства та держави від реалізації проекту, співінвесторів, гарантії та засоби 

контролю за реалізацією проекту, основні показники проекту (обсяг продажів, витрати, 

прибуток, термін окупності вкладень тощо). Усі наступні розділи бізнес-плану розшифровують 

інформацію з резюме та обґрунтовують правильність розрахунків.  

2. Характеристика підприємства: наводиться повна та скорочена назва підприємства, 

його юридична адреса, код за  загальним класифікатором підприємств і організацій (ЄДРПОУ), 

номер і дата державної реєстрації, перереєстрації, повна назва та юридична адреса об’єднання 

(асоціації, концерну, консорціуму тощо), до складу якого входить підприємство, форма 

власності та правовий статус, перелік засновників та розмір їхніх часток у статутному капіталі, 

а також інформація про дані щодо основних подій, які можуть мати значення для проекту 

розвитку підприємства (зміна власників підприємства, зміна видів діяльності, поглинання 

інших організацій), органіграма й опис організаційної структури управління підприємством, 

дані про зв’язок між його окремими підрозділами. Надається інформація про сферу діяльності, 

сектор ринку, у якому працює підприємство, його спеціалізацію, основні види продукції та 

послуг, обсяги виробництва, земельну ділянку та виробничі площі, а також загальні висновки 

щодо стану підприємства; відомості про майновий стан підприємства, незавершене 

будівництво, рівень використання виробничих потужностей, площ та інших споруд, а також 

про можливості їх розширення; інформація про організацію виробничого процесу на 

підприємстві, наявність і стан необхідного обладнання, відповідність технологій, що 

використовуються, сучасним вимогам, а також загальні висновки щодо стану підприємства; 

відомості про цілі та стратегію розвитку підприємства, конкурентні переваги та недоліки (у 

сферах управління, маркетингу, виробництва, науково-дослідної діяльності, фінансів, кадрів 

тощо).  

3. Характеристика продукції (послуг), що виробляється підприємством: розкривається 

спеціалізація підприємства, прогнозне і фактичне виробництво та реалізація підприємством 

товарів, робіт, послуг (у натуральних і вартісних показниках), структура витрат підприємства та 

собівартість кожного виду продукції, система закупівлі сировини, енергопостачання, 

забезпеченість матеріальними ресурсами, диверсифікація виробництва.  

4. Дослідження й аналіз ринків збуту продукції (послуг): характеризується сучасний 

стан підприємства на ринках збуту та пропозиції щодо його покращання, сервісного 

обслуговування реалізованої продукції. Надається характеристика основних і допоміжних 

ринків та їхніх сегментів, на яких працює підприємство, їхні розміри, найважливіші тенденції та 

прогнозні зміни. Крім того, відображаються засоби комунікацій, орієнтири для цін і валового 

прибутку, цикл закупівель, описується цінова політика підприємства, надається інформація про 

законодавчі обмеження щодо проникнення на ринок (податкові, митні перешкоди, ліцензування 

тощо).  

5. Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги: 

характеризується конкурентне середовище та конкурентні переваги підприємства, надається 

опис основних конкурентів на відповідних ринках, визначається конкурентоспроможність 

продукції підприємства на цільових ринках.  

6. План маркетингової діяльності: наводяться відомості про наявні на підприємстві 

маркетингові служби, схема та характеристика існуючих каналів збуту продукції, засобів 

реклами, ціноутворення. Надається інформація про діяльність підприємства із просування 

виробленої продукції на ринки збуту, використання торговельних знаків, організацію продажу 

продукції (транспортного обслуговування покупців, механізму розрахунків за придбану 

продукцію), експортної діяльності підприємства з визначенням існуючих і запланованих 

контрактів та грошових надходжень. Описується маркетингова стратегія підприємства.  

7. План виробничої діяльності: наводиться інформація про виробничий процес на 

підприємстві. Надаються схеми виробничих потоків, пропозиції щодо оновлення машин і 
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обладнання, удосконалення виробничого процесу на підприємстві на основі прогресивної 

техніки та технології. Виробнича програма підприємства розраховується з урахуванням 

наявних виробничих потужностей за номенклатурою виробів та послуг, для яких визначено 

режим найбільшого сприяння на ринку даного виду продукції та послуг. На підставі виробничої 

програми здійснюється розрахунок потреби в матеріальних ресурсах і виробничих запасах. 

Надаються детальні відомості щодо прогнозної потреби в кадрах. Викладаються основні  

напрями кадрової політики, спрямованої на підвищення кваліфікації робітників основних 

спеціальностей і продуктивності їхньої праці, розраховується фонд заробітної плати 

працівників. Розробляються калькуляції витрат на виготовлення окремих видів продукції та 

зведений кошторис витрат. 

 8. Організаційний план: наводиться інформація про структуру підприємства, функції 

його ключових підрозділів, оцінка відповідності організаційної структури управління цілям і 

стратегії розвитку підприємства, забезпеченість підприємства працівниками, структуру кадрів, 

кваліфікацію робітників. Надаються відомості про діючу систему заробітної плати, механізм її 

нарахування різним категоріям працівників підприємства, систему преміювання, надбавок, 

доплат тощо. Визначається перелік заходів із реалізації інвестиційного бізнес-плану з 

визначенням виконавців і термінів виконання.  

9. План охорони навколишнього середовища: наводиться інформація про стан 

навколишнього середовища, існуючі проблеми, першочерговість їх вирішення, джерела 

фінансування природоохоронних заходів із визначенням термінів виконання. Робиться вказівка 

про відповідність бізнес-плану вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів 

щодо допустимого негативного впливу на навколишнє середовище. Характеризуються наявні 

очисні споруди, очищення промислових стоків і скидів, рекультивація земель тощо. 

Аналізуються можливі екологічні наслідки проекту та визначаються витрати, пов’язані зі 

здійсненням природоохоронних заходів.  

10. Фінансовий план і програма інвестицій: наводиться обґрунтування інвестиційних 

вкладень у підприємство та джерела їх отримання (залучення кредитів, акціонерний чи пайовий 

капітал тощо), прогнозні показники балансу підприємства, прогноз прибутків та збитків (на три 

роки), додається баланс підприємства, звіт про фінансові результати та їх використання, звіт 

про фінансово-майновий стан підприємства за звітний рік. Формується зведена таблиця 

прогнозних фінансово-економічних показників бізнес-плану, які надалі слугуватимуть 

критеріями ефективності реалізації бізнес-плану.  

11. Аналіз потенційних ризиків: передбачає ідентифікацію ризиків (ризики соціально-

економічної ситуації, виробничі, ринкові тощо), їх оцінювання, вибір методів та інструментів, 

які уможливлять запобігання їхній появі чи подолання їхніх наслідків.  

12. Бюджетна й економічна ефективність інвестиційного бізнес-плану: визначаються 

показники бюджетної та суспільно-економічної ефективності, зокрема: валовий дохід, прибуток 

до оподаткування, податки, збори й інші платежі, чистий прибуток, рентабельність, звичайний 

та дисконтований термін окупності витрат,  

13. Соціально-економічні наслідки реалізації інвестиційного бізнес-плану: 

розраховуються результативні показники виконання бізнес-плану (збільшення обсягів 

реалізації, кількість збережених або новостворених робочих місць, покращання умов праці, 

впровадження інновацій тощо). 

 

 Контрольні запитання  

1. Дайте визначення поняття «функція управління».  

2. Охарактеризуйте види управлінських функцій.  

3. Перелічіть загальні функції управління.  

4. Поясніть сутність поняття «планування».  

5. Назвіть види планів.  

6. Що означає поняття «стратегічне планування»?  

7. Перелічіть етапи стратегічного планування.  


