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ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

У сучасних умовах господарювання більшість вітчизняних підприємств
неспроможні забезпечити високі результати виробничо-господарської діяльності.
Зростання невизначеності зовнішнього середовища, посилення конкуренції, відсутність
управлінського досвіду у сфері залучення виробничих та фінансових ресурсів
підприємства обумовлює пошук та використання нових ефективних інструментів
управління підприємством.

В умовах ринкових відносин підприємства повинні самостійно визначати напрями
свого розвитку. Демонополізація виробництва, конкуренція підприємств вимагають від
них особливої уваги до кон’юнктури ринку. Однак вирішення цих нових, в тому числі й
невиробничих питань ніскільки не знижує вимог до внутрішньої організації
виробництва. Навпаки, чим жорсткіші вимоги зовнішнього середовища, тим важливіші
задачі внутрішнього вдосконалення. Саме тому замість вирішення питань
функціонування підприємства на ринку надзвичайно важливим стає управління його
розвитком.

В минулому питання розвитку підприємства розглядалися науковцями, але
стосувалися переважно загальнотеоретичного визначення цього поняття. Внаслідок
домінування організаційно-розпорядчих методів управління над економічними,
пропозиції щодо розвитку підприємств по суті були умовними, оскільки виконання
плану покривало всі недоліки [1, c. 6].

Дослідженню принципів управління розвитку значна увага приділялась у працях
багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних науковців: М. Альберта, Н. Афанасьєва, М.
Бурмаки, В. Василенко, В. Геєця, М. Мескона, Д. Росса, О. Раєвнєвої, Л. Стрижкової,
Ф. Шеререра та інших. Незважаючи на значну кількість наукових праць у сфері
планування розвитку підприємства, недослідженими залишаються питання щодо
принципів планування економічного розвитку підприємства.

Уперше загальні принципи планування були сформульовані французьким ученим
Анрі Файолем – засновником класичної адміністративної школи управління. Науковець
виділив п’ять принципів: необхідність, єдність, безперервність, гнучкість та точність
[3].

Р. Акофф дещо пізніше обґрунтував принципи участі та холізму. Принцип участі
показує активний вплив персоналу на процес планування. Принцип холізму
складається з двох частин: координація та інтеграція. Координація встановлює, що
діяльність жодної частини підприємства не можна планувати ефективно, якщо її
виконувати незалежно від інших об'єктів даного рівня, а виникли проблеми необхідно
вирішувати спільно. Інтеграція визначає, що планування, здійснюване незалежно на
кожному рівні, не може бути настільки ж ефективним без взаємозв'язку планів на всіх
рівнях [2].

У вітчизняній науці та практиці планування, окрім класичних принципів, широку
популярність набрали загальноекономічні принципи: системність, цілеспрямованість,
комплексність, оптимальність, ефективність, науковість, пріоритетність,
збалансованість, самостійність, рівнонапруженість, конкретність, об'єктивність,
динамічність та ін.

Поряд із загальними науковці виділять і специфічні принципи планування, а саме:
цільова спрямованість, системність, безперервність, збалансованість, оптимальність
використання ресурсів, адекватність об'єкта та предмета планування.

Аналіз літературних джерел та власні дослідження дозволяють виділити такі
принципи планування економічного розвитку як: результативність, системність,
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всебічність, аналітичність, точність, безперервність, відповідність, гнучкість.
Охарактеризуємо детальніше кожен із запропонованих принципів:

Ø результативність – один з головних принципів планування. Адже планування
розвитку підприємства направлене не лише на розробку цілей і завдань, але і на вибір
найкращих методів і способів реалізації планів для досягнення поставлених цілей. При
здійсненні планування вважаємо необхідним здійснити оцінку показників
результативності виробництва;

Ø системність – принцип, який передбачає необхідність застосування системного
підходу в процесі планування економічного розвитку підприємства. Під час вибору
стратегії розвитку, розробки та прийняття планових рішень, слід проаналізувати
діяльність всіх функціональних підсистем підприємства.

Ø всебічність – принцип передбачає, що при здійсненні планування розвитку
необхідним є узгодження напрямів планування з усіма складовими процесу
планування. Будь яка зміна показників, які характеризують кожну з цих складових
може спричинити зміну економічного розвитку підприємства;

Ø аналітичність – принцип, який вимагає оцінки не лише фінансових показників
діяльності підприємства, але й і не фінансових показників. Адже не слід залишати поза
увагою такі показники як плинність кадрів, рівень обслуговування клієнтів
підприємства, індекс лояльності клієнтів, вартість адміністративних помилок. Аналіз
вище перелічених показників сприятиме ефективному втіленню стратегії розвитку
підприємства;

Ø точність – принцип, який передбачає, що план розвитку підприємства повинен
складатися з високим ступенем точності інформації про виробничо-господарський та
фінансовий стан підприємства. Деталізація плану повинна містити обґрунтування
майбутніх дій і визначення найкращих способів досягнення поставлених цілей
розвитку підприємства;

Ø безперервність – принцип, який вимагає постійного аналізу внутрішніх та
зовнішніх факторів впливу на підприємство, моніторингу планово-економічних
показників, з метою мінімізації ризиків планової діяльності підприємства. В сучасних
умовах господарювання, планування економічного розвитку слід розглядати як процес
для якого є характерними безперервність та послідовність;

Ø відповідність – принцип, який вимагає, щоб стратегія економічного розвитку
підприємства та кількісні і якісні показники розвитку відповідали виробничо-
господарським процесам підприємства. Адже саме стратегія розвитку є ефективним
інструментом досягнення поставлених цілей в умовах нестабільності зовнішнього
середовища;

Ø гнучкість – принцип, який передбачає, що при розробці плану економічного
розвитку підприємства необхідною є можливість перегляду планових показників. Тому
потрібним є формування механізмів, що забезпечать адаптацію процесу планування до
мінливих умов ринкового середовища.

Реалізація вищевказаних принципів планування економічного розвитку
забезпечить ефективність та послідовність реалізації стратегії розвитку підприємства,
та підвищення ефективності процесу планування.
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