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ного планирования маркетинговой деятельности предприятия в
современных условиях. Проанализированы основные методичес-
кие подходы к решению исследуемой проблемы. Разработан ал-
горитм перспективного планирования маркетинга на предприятии
ОАО «Мотор-Січ» и предложено создание в структуре отдела фи-
нансово-экономического планирования бюро перспективного пла-
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 FEATURES OF PERSPECTIVE PLANNING OF
MARKETING ACTIVITY OF ENTERPRISE

ABSRACT. Essence and features of the perspective planning of
marketing activity of enterprise is considered in modern terms. Basic
methodical approaches are analysed to the decision of the explored
problem. The perspective scheduling algorithm of marketing is
developed on the enterprise of ВАТ «Мотор-Січ» but creation is
offered in the structure of department of the фінансово-економічного
planning of bureau of the perspective planning and prognostication,
that will provide development of production on the basis of new
products development.
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Постановка проблеми. Вирішення сучасних проблем на під-
приємстві висуває нові вимоги до форм і методів управління і
планування, які повинні відображати зміни, що відбуваються в
зовнішньому середовищі, та гнучко реагувати на них. Реалізація
цих вимог визначає необхідність удосконалення системи перспе-
ктивного планування, формування механізму адаптаційного роз-
витку підприємства з метою досягнення фінансових результатів і
конкурентних переваг.

Проте, як свідчать результати проведеного аналізу практичної
діяльності на промислових підприємствах, досить часто їх плано-
ва діяльність зводиться, як правило, лише до поточного коротко-
строкового планування, а питання стратегічного планування за-
лишаються без належної уваги. У цих умовах особливої актуаль-
ності набуває проблема теоретичного обґрунтування формування
системи стратегічного планування і вирішення методичних і
практичних завдань щодо її реалізації на підприємствах.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Головною умовою ада-
птації підприємств умов зовнішнього середовища, що швидко
змінюється, може слугувати удосконалення та формування сис-
теми перспективного планування, яка забезпечує раціональніше
використовування обмежених ресурсів, сприяє послідовній роз-
робці й реалізації управлінських рішень, орієнтує на стійкий роз-
виток в умовах ринку.

Вирішення питань проблеми розробки ефективної системи
перспективного планування на промислових підприємствах при-
вертає увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, таких
як: Л. Андреєва, І. Булєєв, П. Диксон. П. Друкер, Ж. Ламбен,
Г. Минцберг, А. Наливайко, В. Пастухова, А. Р. Стерлин, И. В.
Тулин та інші.

Уже зазначеними науковцями вирішено теоретичні та прикла-
дні завдання, сприяли вдосконаленню стратегічного управління,
планування, управлінської стратегії і політики. Разом з тим у ви-
конаних дослідженнях не знайшли достатнього відображення пи-
тання щодо формування системи перспективного планування на
підприємствах, яка включає до себе сукупність планів на корот-
кострокову та стратегічну перспективу. Тому є реальна потреба в
систематизації й уточненні складу принципів, які мають бути по-
кладені в основу створення системи перспективного планування.
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Метою статті є дослідження особливостей перспективного
планування маркетингової діяльності в сучасних умовах і науко-
ве обґрунтування і розробка рекомендацій щодо удосконалення
цього процесу з орієнтацією на перспективу розвитку підпри-
ємства.

Основні результати дослідження. За умови, коли йдеться
мова про постановку та рішення перспективних маркетингових
задач, план маркетингової діяльності розробляється у складі
стратегічного плану підприємства. Він є основою діяльності під-
приємства у області забезпечення прибутковості його роботи.
Тому планувати маркетингову діяльність підприємства слід ізо-
льовано від планування інших функцій ділової активності. При
цьому акцент робиться на тому, що план маркетингу є тільки од-
ним з розділів плану підприємства.

У системі перспективного планування відсутнє припущення
про те, що майбутнє неодмінно повинне бути краще за минуле.
Екстраполяція майбутнього з минулого виходячи із вивчених
тенденцій розвитку не годиться. В основу розробки стратегічно-
го плану лягає аналіз перспектив розвитку підприємства при пе-
вних припущеннях про зміну зовнішнього середовища, в якому
вона функціонує. Найважливішим елементом відповідного ана-
лізу є визначення позицій підприємства в конкурентній боротьбі
за ринки збуту своєї продукції. На основі цього аналізу форму-
ються цілі розвитку підприємства та вибирається стратегія їх
досягнення.

З викладеного слідує, що концепції перспективного плануван-
ня підприємства та маркетингу тісно пов’язані один з одним і що
перспективний план маркетингової діяльності повинен бути
складовою частиною стратегічного плану підприємства. Більш
того, стратегічний план маркетингу є основою перспективного
планування маркетингової діяльності підприємства. Він указує,
які маркетингові дії підприємство повинно зробити, чому вони
необхідні, хто відповідає за їх реалізацію, де вони будуть зробле-
ні і як вони будуть завершені. Він також визначає поточне поло-
ження підприємства, його майбутню орієнтацію та розподіл ре-
сурсів. При цьому, щоб скоординувати необхідні дії та створити
основи для ухвалення рішень, корисно використовувати послідо-
вний процес перспективного планування.

Перспективне планування в маркетингу має ряд специфічних
особливостей. Так, перспективний план маркетингу будується на
основі так званих стратегічних господарських підрозділів за
обов’язкової умови їх взаємодії. Він опирається на дані маркети-
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нгових інформаційних систем, маркетингових досліджень, відділів
збуту, бухгалтерії тощо, використовуючи конкретний аналіз, аналіз
продуктивності та планові моделі розподілу ресурсів, а також здат-
ність підприємства розробляти, підтримувати і захищати займане
ним положення на ринку. План маркетингу враховує як коротко-
строкові, так і довгострокові наслідки рішень. Він об’єднує аналіз
навколишнього середовища і плани на випадок непередбачених об-
ставин, що полегшує процес адаптації до виникаючих змін.

У своїй сутності та практичному спрямуванні перспективне
маркетингове планування забезпечує виконання таких функцій:

— задає напрями для діяльності підприємства і дозволяє йому
краще розуміти структуру маркетингових досліджень, процеси
вивчення споживачів, планування продукції, її просування і збу-
ту, а також планування цін;

— забезпечує кожному підрозділу підприємства чіткі цілі, які
ув’язуються із загальними завданнями;

— стимулює координацію зусиль різних функціональних на-
прямів;

— примушує підприємство оцінювати свої сильні та слабкі
сторони з погляду конкурентів, можливості й загрози в навколи-
шньому середовищі;

— визначає альтернативні дії або комбінації дій, які може
зробити підприємство;

— створює основу для розподілу ресурсів;
— демонструє важливість застосування процедур оцінки дія-

льності підприємства.
Узагальнивши цілі, завдання, функції, можна зробити висно-

вок, що перспективне планування виступає як особливий вид
практичної діяльності підприємства й організаційна система.

Одними з перших сформулювали загальний підхід до змісту
стратегічного планування як системи американські дослідники
У. Кінг і Д. Кліланд. Під системою стратегічного плануванні во-
ни розуміли систему управління, у якій стратегічні рішення ви-
робляються в певній послідовності на основі даних підсистеми
інформаційного забезпечення в рамках точно заданих підсистем
організаційного забезпечення й управління.

Враховуючи це, систему перспективного планування слід роз-
глядати як комплекс, який включає кілька підсистем:

— систему планів;
— процес планування;
— підсистему прийняття рішень;
— підсистему організаційного забезпечення;
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— підсистему управління стратегічним плануванням.
Сучасний підхід до системи стратегічного планування перед-

бачає взаємозв’язок цього виду планування з іншими плановими
функціями, а також необхідність урахування цих взаємозв’язків
при проектуванні системи планування, інформаційних й інших
забезпечувальних систем.

Узагальнюючи результати проведеного теоретичного дослі-
дження, розкриємо організаційні основи системи перспективного
планування. Ця систем на підприємстві являє собою сукупність
організаційно-економічних методів і прийомів, спрямованих на
вирішення завдань з адаптації підприємства до зовнішніх умов
діяльності. При цьому в системі перспективного планування до-
цільно виділити шість підсистем (рис. 1).

Зовнішнє середовище
 підприємства

Внутрішнє середовище
підприємства

Створення інформаційного забезпечення

Прогнозування розвитку подій

Оцінювання й вибір стратегічних рішень

Розробка організаційно-методичного
забезпечення

Формування системи перспективних планів

Оцінювання ефективності реалізації
перспективних планів

Рис. 1. Загальний підхід до перспективного планування
маркетингової діяльності підприємства
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Одним з базисних елементів системи стратегічного плануван-
ня є інформаційна підсистема. У цієї підсистемі повинні бути зо-
середжені дані, отримані при аналізі зовнішнього середовища і
які стосуються всіх аспектів діяльності підприємства (стан і перс-
пективи ринку, продукції, галузі, показники роботи конкурентів,
основні постачальники тощо).

Підсистема прогнозування призначена для опису можливих
варіантів розвитку зовнішньої ситуації та побудови альтернатив-
них сценаріїв на випадок зміни умов діяльності підприємства.
Побудова реального прогнозу забезпечується повнотою й вірогі-
дністю даних, отриманих з підсистеми інформаційного забезпе-
чення.

Стратегічне планування нерозривно пов’язане з оцінюванням і
вибором стратегічних рішень. Саме в цій підсистемі відбувається
формування цілей і стратегій розвитку підприємства, оцінювання
можливості їхньої реалізації, виявлення проблем, вибір найопти-
мальнішої стратегії розвитку підприємства.

Організаційно-методичне забезпечення процесу планування
являє собою елемент формалізації процедури перспективного
планування. Воно містить у собі:

— визначення штату й розподіл функцій між співробітниками,
що беруть участь у процесі планування;

— розробку й затвердження форм планових документів;
— визначення планового періоду;
— складання графіка проведення планових робіт.
Система планів є найважливіша підсистема, тому що є резуль-

татом процесу стратегічного планування. Необхідність системи
взаємозалежних планів визначається тим, що проблеми, розв’я-
зувані при стратегічному плануванні, дуже складні й вимагають
комплексного методологічного підходу. Отже, простий план або
ієрархія кількох планів не можуть забезпечити реалізацію цілей
великого машинобудівного підприємства. Це повинна бути бага-
торівнева система взаємопов’язаних планів, що відображають аспек-
ти всіх проблем, що ставляться перед підприємством.

Підсистема оцінки реалізації стратегічних планів необхідна
для контролю за досягненням запланованих цілей або бажаного
стану. У цій підсистемі повинні відображатися критерії ефектив-
ності стратегічного планування і передбачатися заходи щодо ре-
гулювання відхилень у процесі планування з метою одержання
намічених результатів.

Функції перспективного планування найповніше подані на
ВАТ «Мотор-Січ». Так, у структурі економічної служби підпри-
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ємства виділено: відділ фінансово-економічного планування, від-
діл ціноутворення й економічного аналізу та інші.

Основні завдання відділу фінансово-економічного планування такі:
— розробка перспективного і поточного планування;
— оперативний і статистичний облік, контроль робіт;
— розробка заходів щодо підвищення ефективності виробни-

цтва за рахунок збільшення продуктивності праці, зниження собі-
вартості, використання внутрішніх резервів тощо;

— складання, затвердження й доведення до виробництва допомі-
жних служб річних і квартальних планів із щомісячним розбиттям.

Враховуючи викладене, пропонується алгоритм перспектив-
ного планування маркетингу на підприємстві ВАТ «Мотор-Січ»
(рис. 2).

Уточнення місії підприємства

Визначення цілей підприємства

Проведення стратегічного аналізу ринку

Дослідження стратегічних маркетингових
альтернатив

Обгрунтування та вибір стратегії підприємства

Розробка планів дій та визначення завдань

Реалізація маркетингової стратегії підприємства

Оцінка реалізації стратегії та
процесу перспективного планування

Внесення коректив в процес перспективного
планування маркетингової діяльності

Контроль процесу впровадження маркетингової
стратегії та відповідного перспективного плану

Рис. 2. Основні етапи перспективного планування маркетингу
на підприємстві ВАТ «Мотор-Січ»
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Запропонований підхід до складу й змісту елементів системи
перспективного планування відрізняється повнішим охопленням
всіх підсистем, що забезпечує ефективність її функціонування.

Структура планово-економічного управління ВАТ «Мотор-
Січ» включає служби економічного планування (сектор стратегі-
чного планування, сектор оперативного економічного плануван-
ня, сектор аналізу собівартості й ціноутворення), а також органі-
зації праці та заробітної плати. Функції сектора стратегічного
планування полягають у розробці прогнозу з номенклатури і кі-
лькості продажів наступного року та наданні у відповідні служби
проекту річного плану щодо номенклатури, кількості, обсягу ви-
робництва, реалізації й експорту продукції.

Більш того, вважається за доцільне у структурі відділу фінан-
сово-економічного планування створити бюро перспективного
планування і прогнозування, яке може здійснювати роботу з
комплексного економічного аналізу діяльності підприємства;
проводить аналіз нормативів, що приймаються в плануванні тех-
ніко-економічних показників; проводить роботу зі зменшення не-
виробничих витрат.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що впро-
вадження перспективного планування на підприємстві ВАТ «Мо-
тор-Січ» забезпечить орієнтацію стратегічного та тактичного
планування на вирішення завдань з розробки нових виробів і збі-
льшення обсягу прибутку. Як результат, це забезпечить розвиток
виробництва, завантаження наявних потужностей і створення не-
обхідної кількості робочих місць. Здійснюватися воно повинно
переважно за умови усвідомлення вищим керівництвом підпри-
ємства цілей розвитку та формулювання в узагальненому вигляді
конкретних маркетингових стратегій.

Висновки з проведеного дослідження. У процесі дослідження
сутності та структури перспективного планування встановлено, що
воно включає планування маркетингової діяльності підприємства
як на короткострокову, так довгострокову перспективу. Основою
при цьому є стратегічне планування маркетингу.

Проаналізувавши основні методичні підходи до вирішення до-
сліджуваної проблеми, розроблено алгоритм перспективного пла-
нування маркетингу на підприємстві ВАТ «Мотор-Січ». Такий ме-
тодичний підхід забезпечить ефективне функціонування елементів
системи перспективного планування в результаті повнішого охоп-
лення всіх підсистем. Також запропоновано створення у структурі
відділу фінансово-економічного планування бюро перспективного
планування і прогнозування, що забезпечить розвиток виробницт-
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ва на основі розробки та виробництва нових виробів з подальшою
реалізацією на конкурентному ринку.
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