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У статті досліджено еволюційний досвід планування діяльності підприємств. Розглянуто основні ха-
рактеристики періодів вітчизняного планування. Сформовано характерні ознаки та риси кожного періоду, 
визначено їхні переваги та недоліки. Проаналізовано досвід іноземних країн, відомих у світовій економіці у 
формуванні моделей планування. Виокремлено головні риси, особливості та переваги планування євро-
пейських країн. Змодельовано адаптивну модель управління діяльністю промислового підприємства до су-
часних умов і її взаємодію із середовищами. Виокремлено можливість постійного контролю виконання за-
планованих показників та моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища на відповідність цілям, 
стратегії розвитку та системі планів на всіх етапах виробничо-господарської діяльності підприємства.

Ключові слова: еволюція планування, світовий досвід, головні риси, особливості, переваги, ринок, рин-
кова невизначеність, підприємство, адаптивна модель.

В статье исследован эволюционный опыт планирования деятельности предприятий. Рассмотрены 
главные характеристики периодов отечественного планирования. Сформированы характерные призна-
ки и черты каждого периода, определены их преимущества и недостатки. Проанализирован опыт зару-
бежных стран, известных в мировой экономике в формировании моделей планирования. Выделены глав-
ные черты, особенности и преимущества планирования европейских стран. Смоделирована адаптивная 
модель управления деятельности промышленного предприятия к современным условиям и ее взаимо-
действия со средами. Выделена возможность постоянного контроля выполнения запланированных по-
казателей и мониторинга внешней и внутренней среды на соответствие целям, стратегии развития и 
планам на всех этапах производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: эволюция планирования, мировой опыт, основные черты, особенности, преимуще-
ства, рынок, рыночная неопределенность, предприятие, адаптивная модель.

Planning is the process of developing plans as a set of measures, indicators and ways to achieve them, which 
form the conditions and prerequisites for the implementation of the goals of an economic entity. The accumulated 
experience of foreign countries in the field of planning, its analysis, generalization and systematization can contrib-
ute to the improvement of Ukrainian practice and directions of the economy. Enterprises in the current situation find 
it difficult to resist external factors. Changes in consumer demand, a drop in enterprise profits, temporally old produc-
tion equipment, limited opportunities for expansion within certain industries, and the search for markets for profitable 
capital investments are increasingly pushing enterprises to adapt the production planning process to external chang-
es. Today, a significant direction has emerged for the study and implementation of ideas and concepts of sustainable 
development in the economy, adaptation of state economic policy to a new round of development. Such an important 
part of the process management as the planning of the activities of an industrial enterprise, especially its production, 
comes to the fore. The article analyzes the evolutionary experience of enterprise planning. The main characteristics 
of the periods of domestic planning are considered. The characteristic features and characteristics of each period 
are formed, their advantages and disadvantages are determined The experience of developed countries known in 
the world economy in the formation of planning models is analyzed. The main features, features and advantages 
of planning these European countries are highlighted. An adaptive model of industrial enterprise management to 
modern conditions and interaction with environments has been modeled. The possibility of constant control of perfor-
mance of the planned indicators and monitoring of external and internal environments on conformity to the purposes, 
development strategy and plans at all stages of production and economic activity of the enterprise is allocated.

Key words: planning evolution, world experience, main features, features, advantages, market, market uncer-
tainty, enterprise, adaptive model.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сьогодні, з одного боку, 
в епоху стрімкого розвитку інформаційних тех-
нологій: появи портативних інформаційних при-
строїв комунікації; штучного інтелекту у вигляді 
віртуальних помічників; масової Інтернет-пер-
соналізації товарів і послуг; переходу життя в 
телепростір; комп'ютеризованого медичного 
обладнання; альтернативних джерел енергії; 
гібридного транспорту (електротранспорту); ген-
ної інженерії в сільському господарстві, меди-
цині, наукових дослідженнях, а, з іншого боку, в 
умовах загальної нестабільності світової еконо-
міки проблеми паливно-сировинного сегмента і, 
як наслідок, коливання курсу гривні, і пандемії 
коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 в україн-
ській економіці вийшли на перший план. Істотні 
зміни у вітчизняній і світовій економіках, викли-
кані процесами глобалізації, інформатизації, тор-
кнулися практично всіх сфер, галузей та напря-
мів економічного життя до глобальних проблем 
сучасності. Підприємствам у поточній ситуації 
важко протистояти зовнішнім чинникам. Зміна 
купівельного попиту, падіння прибутку підпри-
ємств, морально застаріле обладнання вироб-
ництва, обмежені можливості експансії в рамках 
окремих галузей, пошук нових ринків усе частіше 
підштовхують підприємства до адаптування про-
цесу планування виробництва до зовнішніх змін.

Актуальність вибраної теми зумовлена 
потребою підприємств у дослідженнях, пере-
гляді пріоритетів та впровадженні в економічну 
сферу ідей і положень концепцій сталого роз-
витку, адаптації до змін та переходу на новий 
виток розвитку. На перший план виходить така 
основна частина процесу управління, як плану-
вання діяльності промислового підприємства, 
особливо його виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Формуванню та 
вдосконаленню концепції планування у сучасній 
економічній літературі присвячено велику кіль-
кість робіт таких зарубіжних авторів, як Д. Аакер 
[1, с. 544], І. Ансофф [18, с. 236], М. Портер 
[12, с. 896], Ф. Тейлор [20, с. 9–11]. Серед вітчиз-
няних дослідників, роботи яких лягли в основу 
сучасної теорії та методології планування, слід 
виділити таких, як О.І. Гудзь [6, с. 28], В.В. Кор-
шунов [8, с. 320], О.А. Орлов [10, с. 416], І.О. Пєн-
ська [11], М.Н. Руденко [17, с. 96], Р.В. Савкина 
[14, с. 10]. Актуальними питаннями та пробле-
мами планування підприємств займалися еко-
номісти А.Р. Батиршин [2, с. 90], П.В. Водясов 
[4, с. 88], Г.В. Ситник [16, с. 33–48].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Окремі аспекти планування та 
економічної поведінки підприємств висвітлено в 
роботах перерахованих науковців безсистемно 
і фрагментарно. Сьогодні існує велика кількість 

невирішених завдань, зокрема: планування на 
підприємстві розглядається незалежно й авто-
номно, відсутня універсальна модель управ-
ління підприємством до високої динаміки істот-
них змін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження та сис-
тематизація теоретичних знань еволюційного 
досвіду планування діяльності підприємств, 
розроблення адаптивної моделі планування під-
приємства до сучасних умов господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Ефективна діяльність підприємства 
неможлива без заздалегідь ретельно відпрацьо-
ваної системи планування. Система планів – це 
комплекс планів на різні терміни по всіх найваж-
ливіших складниках роботи для різних структур-
них елементів (підрозділів, груп тощо). У про-
цесі планування визначаються основні напрями 
розвитку підприємства. На основі маркетинго-
вих досліджень підприємство визначає види та 
обсяги продукції, яку планує випускати, потребу 
в ресурсах та ефективність їх використання. 
Планування забезпечує підприємству основу 
прийняття оптимальних рішень Для розуміння 
суті процесів, що відбуваються в економіці під-
приємства, і визначення ролі та місця в історії 
наукового менеджменту необхідно розглянути 
еволюцію планування.

У процесі дослідження еволюції основних 
наукових напрямів у галузі планування був вико-
ристаний соціально-історичний підхід, котрий 
дав змогу проаналізувати причини виникнення 
еволюційних змін у теорії та методології вітчиз-
няного та іноземного планування, виявити осно-
вні макроекономічні завдання, які вирішувалися 
за допомогою реалізації наукових розробок у 
сфері планування. На основі проведеної систе-
матизації даних завдань і розробок були виді-
лені періоди розвитку планування: становлення, 
зростання, зрілість, спад, ліквідація і новий етап 
становлення. 

До XVII ст. відбувався розвиток економіки: 
розвивалися природничі дисципліни, торгівля, 
банківська справа, промислове виробництво, 
закладалися основи економічної теорії. У кінці 
XVI ст. стала розвиватися сфера матеріального 
виробництва, потім почалася індустріалізація. 
У XVII–XVIII ст. були визначені основні еконо-
мічні закони, виведені головні економічні кате-
горії, сформувалися промислова і фінансова 
структури світового капіталу. Склалася струк-
тура управління підприємствами, з'явилися 
специфічні форми об'єднання підприємств: кон-
церни, синдикати, трести, корпорації. Так вини-
кли передумови для появи наукових методів 
управління і планування. Період XVII – серед-
ини XIX ст. можна розглядати як підготовчий, 
протягом якого склалися об'єктивні передумови 
для появи перших формальних методів управ-
ління [19, с. 38–45]. 
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У період становлення (1920–1939 рр.) – досить 
висока результативність планування. Реаліза-
ція Державного плану електрифікації, на основі 
якого в 1921 р. була організована загальнодер-
жавна планова комісія (Держплан), система 
міжгалузевого балансу і п'ятирічних планів роз-
витку народного господарства, підштовхнула 
прискорення зростання економіки. Удоскона-
лення механізму масового виробництва давало 
змогу знижувати витрати виробництва продукції, 
виникли перші методи планування, з’явилося 
нормування праці. Планування зводилося до 
виробничого (операційного) планування та 
було інструментом розподілу внутрішніх ресур-
сів підприємств. Підприємство розглядалося як 
закрита система. У цей період інформація про 
зовнішні чинники підприємства (ринок сиро-
вини, конкуренти, соціально-політичні чинники) 
в планах не враховувалися. Плани формува-
лися на короткостроковий період і спрямову-
валися на поточну прибутковість. Ці обставини 
підштовхнули до розроблення нових підходів до 
планування, що забезпечують швидку адапта-
цію підприємств до умов функціонування, що 
змінюються.

Період зростання (1940–1950-ті роки) – це: 
довгострокове планування, для якого з'явився 
математичний апарат; планування від досягну-
того рівня зростання; основа планування – екс-
траполяційні прогнози з урахуванням впливу 
чинників у минулому; орієнтація плану на чин-
ники зовнішнього та внутрішнього середовища 
організації (підприємство стає відкритою сис-
темою); спрямованість плану як на поточну, 
так і на майбутню дохідність. Були успішно 
вирішені такі завдання, як: прискорений роз-
виток військово-промислового комплексу, від-
новлення обсягів виробництва у цивільних 
галузях, здійснення великих проєктів у ядерній 
промисловості, машинобудуванні та будівни-
цтві. Суть планування – це аналітична робота 
над визначенням цілей, які підприємство має 
досягти за певний проміжок часу, та способів 
їх досягнення. 

У період зрілості (1960–1980-ті роки) можна 
спостерігати зниження результативності засто-
сування комплексних розробок у сфері плану-
вання. Воно перестало ефективно справлятися 
із завданнями акумулювання і розподілу про-
дукції та ресурсів, що негативно відбилося на 
збалансованості та економічній ефективності 
виробництва. Основні ознаки цього етапу в 
еволюції планування: ураховуються негативні 
впливи довкілля; концепція підприємства як від-
критої системи вже домінує над внутрішньою 
спрямованістю планів; здійснюється довгостро-
кове планування; з'являється стратегічне мис-
лення; планування спрямоване на завоювання 
конкурентних переваг та отримання прибутків у 
майбутньому. Криза 1973 р. і зміна внутрішньо-
політичної обстановки у Близькосхідному регі-
оні 1979 р. підштовхнули підприємства до пере-

гляду підходів до управління та планування 
[7, с. 197].

Період спаду (1981–1990-ті роки) характе-
ризується посиленням проблем, викликаних 
інтенсифікацією і зростанням масштабів народ-
ного господарства. Консервативні і радикальні 
програми перетворення планування не могли 
подолати неузгодженості виробництва та роз-
поділу продукції, результативність планування 
продовжувала знижуватися. Серед основних 
ознак цього етапу еволюції системи планування 
можна виділити: спрямованість планування на 
завоювання конкурентних переваг порівняно з 
іншими ланцюгами поставок шляхом синергії 
від співпраці; усунення конкурентних пріорите-
тів із ціни товару на його цінність [13, с. 319].

У період ліквідації та початку трансформа-
ції (1991–2000-ті роки) відзначено найнижчу 
результативність планування. Високий рівень 
інфляції, руйнування господарських зв'язків, 
загальний спад виробництва, політичні причини 
перешкоджали ефективному застосуванню 
довгострокового планування і прогнозування, 
результатом чого була повна відмова від них.

Період нового становлення (2001–2020-ті 
роки) характеризується формуванням еконо-
міки; комплексним використанням програмно-
цільового методу для бюджетів всіх рівнів; 
упровадженням системи моніторингу та оцінки 
ефективності бюджетних програм, проведен-
ням внутрішнього аудиту у відповідності до 
стандартів ЄС; підтримкою макроекономічної 
стабільності, реформуванням аграрного сек-
тору, приватизацією, дерегуляцією, реформою 
енергетичного сектору; збільшенням експорту 
та залученням інвестицій; реформуванням 
управління державними фінансами, децентра-
лізацією; запровадженням середньострокового 
планування і прогнозування (програми прийма-
ються на три-п'ять років, а держбюджет – на 
рік). При цьому політична кон'юнктура неста-
більна. У цих умовах одні програми не отриму-
ють фінансування, закриваються, а інші прийма-
ються. Консервативний підхід до планування 
бюджетів у цих умовах став однією з причин 
політичної кризи в регіонах, де заговорили про 
федералізацію. Консерватизм проявляється в 
плануванні нереальних доходів, тобто гострою 
є проблема об'єктивізму [9; 3].

У 2021 р. Міністерство фінансів України роз-
почало процес підготовки Бюджетної деклара-
ції на середньостроковий період 2022–2024 рр. 
Зусилля уряду спрямовані на підтримку макро-
економічної стабільності, стимулювання еконо-
міки для подолання негативних наслідків, спри-
чинених обмежувальними заходами у зв’язку з 
COVID-19. Серед пріоритетів бюджетної полі-
тики, визначених бюджетною декларацією: 
посилення обороноздатності і безпеки держави; 
розвиток агропромислового комплексу; форму-
вання чистого та безпечного довкілля; розви-
ток адміністративних послуг та їх цифровіза-
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ція; посилення енергонезалежності; створення 
ефективної та досконалої системи здійснення 
соціальної підтримки та пенсійного забезпе-
чення населення; забезпечення якісного рівня 
медицини; підвищення рівня прозорості в управ-
лінні державними фінансами [9]. 

На відміну від вітчизняної еволюції плану-
вання еволюція економічного планування в 
іноземних країнах виникла в останній чверті  
XIX ст. Перші спроби дослідників виявити май-
бутні тенденції виробництва основних продуктів 
на основі аналізу «поведінки» полягали в аналізі 
статистичних даних, що перебували їх розпо-
рядженні. Головними методами прогнозування 
в той час були експертні оцінки на основі якіс-
ного аналізу рядів і проста екстраполяція, тобто 
перенесення минулих тенденцій на майбутнє.

На початку XX ст. були зроблені перші спроби 
виявлення економічних індикаторів. Зокрема, 
Дж. Брук-Майер уже в 1911 р. пробував вико-
ристовувати для прогнозування три хроноло-
гічних ряди таких показників: індекс банківських 
кредитів, індекс цін акцій, індекс загальної еко-
номічної активності. Потужним поштовхом у 
розвитку планування за кордоном стала криза 
1929–1933 рр., яка змусила шукати шляхи 
виходу з нього. І вперше планування виникає 
на макрорівні у 1930–1940 рр. Планування стає 
головним елементом системи регулювання 
економіки. Прогнози складалися за допомогою 
моделі «витрати – випуск», лінійного програму-
вання, моделей системного аналізу і на основі 
експертних оцінок. Перші плани на макрорівні 
охоплювали фінансово-бюджетну та грошово-
кредитну політику і виражалися у складанні 
національних бюджетів. Вони відрізнялися 
від державних бюджетів тим, що враховували 
доходи не лише держави, а й у цілому по країні.

У післявоєнні 1941–1950-ті роки планування 
концентрується на макрорівні для уникнення 
криз та регулювання процесів розподілу това-
рів. Здійснюється прямий контроль за зовніш-
ньою торгівлею, цінами, фінансами на базі наці-
оналізації низки галузей та зростання частки 
державного сектору. 

У 1950–1960-ті роки у багатьох країнах від-
бувся відхід від складання національних планів 
у формі бюджетів. Сформувалися два нових 
напрями. Перший пов'язаний з ускладненням 
адміністративного апарату, використовуваного 
для розроблення планів, другий – із розши-
ренням сфери планування. Якщо на першому 
етапі національні економічні плани складалися 
в Міністерстві фінансів, то вже у 1960–1970-ті 
роках створюються спеціальні планові органи: у 
Франції – Генеральний комісаріат із планування; 
у Японії – Економічна консультативна рада, 
Управління економічного планування, а в Нідер-
ландах – Центральне планове бюро; у Канаді – 
Економічна рада. Кожна країна з урахуванням 
специфіки національної економіки використо-
вує певні підходи до планування економічних і 

соціальних процесів, постійно вдосконалюючи 
їх стосовно змінюваних умов. 

Відомі моделі планування: північноамерикан-
ська – США; європейська – Франція, Германія; 
азійська – Японія та Південна Корея. Американ-
ська модель планування відрізняється від остан-
ніх складанням планів на Федеральному рівні, 
рівні штатів і підприємств. На першому місті – роз-
виток національної економіки, де держава віді-
грає основну роль. Усі стратегічні рішення під-
приємств узгоджуються з розвитком суспільства 
і досягненням соціальної єдності країни [5]. 

Головними рисами європейської моделі пла-
нування є: загальноєвропейська система стра-
тегічного управління, яка визначає напрями, цілі, 
найважливіші параметри фінансової та струк-
турної політики держав та систему національ-
ного законодавства та планових документів, що 
охоплюють загальнодержавний, секторальний, 
регіональний і муніципальний рівні управління. 
Особливостями європейської моделі плану-
вання є: французька – розроблення загальних 
та спеціальних стратегічних програм та проєк-
тів з орієнтацією на певну галузь і реалізацією 
за допомогою держзамовлень у рамках контр-
актної системи; німецька – розроблення наці-
ональної системи планування розвитку, що 
охоплює федеральний, регіональний і муніци-
пальний рівні управління. Стратегія постійно 
актуалізується, але зберігає свою структуру та 
основні пріоритети попри те, що за цей час нео-
дноразово змінювався склад уряду.

Особливістю південнокорейської моделі пла-
нування є досвід 60-х років, коли за допомогою 
експертів Американського агентства міжнарод-
ного розвитку була розроблена довгострокова 
(на 20 років) програма розвитку економіки Пів-
денної Кореї. Програма передбачає орієнтацію 
індустріального розвитку на всебічне зміцнення 
зв'язків із ринками провідних промислово роз-
винених країн. 

Японська модель планування базується на 
п'ятирічних програмах, що мають індикативний 
характер, у якому сформульовано найважли-
віші стратегічні цілі. Перевагами таких планів є: 
моделювання і розроблення можливих шляхів 
розвитку національної економіки, візуалізація 
можливих проблем, розроблення рекомендацій 
щодо розв’язання цих проблем [15].

Можна зазначити, що в процесі еволюції пла-
нування змінювалися концепції управління під-
приємствами під впливом збільшення нестабіль-
ності зовнішнього середовища, що призводило 
до зміни підходів та виникнення нового інстру-
ментарію планування діяльності підприємств.

У сучасних умовах тема планування залиша-
ється актуальною, економічно ефективне вироб-
ництво не може існувати без системи планування. 
Воно є фундаментом управління і невід'ємною 
частиною виробничого процесу. Мета плану-
вання – визначити і виконати завдання, постав-
лені перед підприємством, за допомогою роз-
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роблення і реалізації планів, наприклад випуск 
певної номенклатури продукції в задані терміни, 
за певними цінами, розширення номенклатури 
та обсягів випуску, освоєння нових видів това-
рів, скорочення технологічного циклу для підви-
щення конкурентоспроможності підприємства, 
освоєння нових ринків.

На підставі проведеного дослідження еволю-
ції планування спробуємо побудувати адаптивну 
модель планування діяльності підприємства до 
сучасних умов для комплексного уявлення про-
цесів функціонування діяльності промислового 
підприємства і їх взаємодії із середовищами 
(рис. 1).

Рис. 1. Адаптивна модель планування діяльності підприємства 
Джерело: власна розробка
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Згідно із запропонованою моделлю управ-
ління (рис. 1), промислове підприємство фор-
мує цілі. Вибір цілей підприємства здійснюється 
з урахуванням дій чинників зовнішнього серед-
овища, цільової орієнтації інтересів власників 
та діагностування внутрішнього середовища 
підприємства по всіх напрямах. Визначаються 
слабі та сильні сторони діяльності підприєм-
ства; аналізуються можливості та загрози; вияв-
ляється причинно-наслідкові зв’язки між загро-
зами, можливостями, слабкими та сильними 
сторонами підприємства. Формується методика 
оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища 
компанії для прогнозування, моделювання та 
програмування. У результаті формується стра-
тегія розвитку підприємства (стратегія росту; 
стратегія обмеження; стратегія скорочення; 
стратегія ліквідації; змішані стратегії; стратегія 
розвитку продуктів; стратегія розвитку галузі). 

На основі вибраної стратегії складається 
система планування залежно від терміну пла-
нування: довгострокове, середньострокове, 
короткострокове, календарне та оперативне 
(техніко-економічне, міжцехове та внутрішньо-
цехове планування). На базі цього формуються: 
планування інвестпроєктів; маркетингове пла-
нування; фінансове планування; планування 
постачання сировини, матеріалів та комплекту-
ючих; планування розроблення нових продуктів 
за структурними одиницями і видами. Потім роз-
поділяються ресурси на виконання планування 
за заданими позиціями.

За результатами планування складається 
план виробництва промислового підприємства, 
виділяються ресурси на придбання необхідної 
сировини, матеріалів та комплектуючих меха-
нізмів через тендер зовнішніх постачальників 
(зовнішнє середовище). Формується необхід-
ний персонал (внутрішнє середовище) для 
виконання заданого плану виробництва. Після 
постачання сировини, матеріалів та комплек-
туючих механізмів відбувається виробництво. 

За результатами виробництва готова продук-
ція загортається, фасується та розподіляється 
замовникам. На всіх етапах роботи промис-
лового підприємства проводяться контроль 
планових показників та моніторинг виконання 
запланованих планів і мінливості зовнішнього 
середовища. Таким чином, процес планування 
роботи промислового підприємства – це дуже 
складний процес, котрий залежить від багатьох 
чинників зовнішнього та внутрішнього сере-
довища. 

Адаптивна модель планування діяльності 
підприємства до високої динаміки зовнішнього 
середовища полягає у проведенні постійного 
контролю виконання показників та моніторингу 
зовнішнього та внутрішнього середовища на 
відповідність цілям, стратегії розвитку та сис-
темі планів на всіх етапах виробничо-господар-
ської діяльності промислового підприємства. 
За його результатами залежно від рівня змін 
зовнішнього середовища проводиться відпо-
відне корегування показників та розробляються 
декілька сценаріїв роботи промислових підпри-
ємств. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
За результатами проведеного дослідження 
еволюції планування можна зробити висно-
вок, що під впливом збільшення нестабільності 
зовнішнього середовища змінювалися концеп-
ції управління підприємствами, що призводило 
до зміни підходів та виникнення нового інстру-
ментарію планування діяльності підприємств. 
На підставі цього для комплексного уявлення 
процесів функціонування діяльності промисло-
вого підприємства в сучасних умовах і їх взає-
модії із середовищами побудовано і проаналізо-
вано адаптивну модель планування діяльності 
підприємства. Потрібне подальше детальне 
вивчення структури та впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища на виробничо-госпо-
дарську діяльність підприємства.
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