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Анотація. У роботі висвітлено питання щодо аналізу недоліків при формуванні планів 
виробництва готової продукції в умовах ринкових відносин між виробничою та споживчою 
сферами і запропоновано нові підходи та вимоги до процесу планування виробничої сфери 
згідно з особливостями ринкового середовища. Необхідність дослідження цієї проблеми 
обумовлена невідповідністю ринковому механізму господарювання існуючих підходів до 
планування роботи підприємства і є важливим науковим та практичним завданням при 
розвитку ринкових відносин.  
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Вступ. Ринкові відносини вимагають від підприємства швидкої окупності 

та оперативного реагування на зміни попиту споживачів. Тому виникає задача 

оптимізації планових завдань виробництва, які найбільш задовольняли б попит 

ринку збуту та одночасно забезпечували необхідний рівень значень техніко-

економічних показників роботи підприємства від реалізації готової продукції в 

задані терміни постачання. 

Основний текст. Сучасний стан економіки супроводжується підвищеним 

ризиком виробничої діяльності промислового підприємства у зв’язку з 

постійним коливанням попиту ринку збуту готової продукції. Так, при 

коливаннях попиту ринку зростає ціна ступеню узгодженості безпосереднього 

виробництва підприємства із замовленнями споживачів на готову продукцію. 

При цьому непередбачені зміни замовлень потребують високої гнучкості 

виробництва, що повинно враховуватися вже на першому етапі управління 

роботи підприємства – етапі формування планових завдань виробництва. Тому 

це потребує покращення якості планування роботи підприємства-виробника 

кінцевої продукції згідно з вимогами споживачів як внутрішнього, так і 

світового ринків збуту виготовленої продукції. 



Для знаходження оптимальних планів виробництва готової продукції 

підприємства використовують існуючі базові економіко-математичні моделі, 

але вони, на жаль, не повною мірою адекватні тим сучасним реальним змінам, 

які виникають в умовах подальшого розвитку ринкових процесів і значного 

динамізму зовнішнього середовища з причин постійного коливання попиту 

споживачів на готову продукцію підприємства-виробника. 

Розвиток ринкової економіки виявив низку недоліків формування 

виробничих планів підприємства в нових умовах. 

По-перше. При формуванні планових завдань виробництва необхідно, 

насамперед, проводити їх аналіз на надійність виконання замовлень на готову 

продукцію. Такий попередній аналіз потрібно проводити ще до впровадження 

цих планових завдань до виробництва [2]. 

По-друге. Відомі підходи до формування планових завдань виробництва 

готової продукції підприємств в більшості випадків використовують статичні 

економіко-математичні моделі, за допомогою розв’язування яких визначаються 

загальні обсяги виробництва на весь період планування роботи підприємства. 

По-третє. Значним недоліком існуючих методів формування виробничих 

планів підприємства є недостатня обґрунтованість основного показника − 

критерію оптимальності − при виборі того чи іншого варіанта виробничих 

завдань на період планування. Вибір єдиного критерію, за яким пропонувалась 

би робота підприємства в цілому, залишається проблематичним, і для 

розв’язування цього питання потрібен ряд наукових експериментів і 

досліджень.  

По-четверте. В умовах ринку процес формування виробничих планів 

підприємства значно ускладнюється, оскільки потрібно враховувати не тільки 

виробництво, а й кон’юнктуру ринку та поточне коливання замовлень на готову 

продукцію. Це потребує використання системного підходу до планування і 

вибір таких показників, які б допомагали здійснювати оцінку планів із 

системних позицій [3]. 



Тому, з урахуванням ринкової трансформації економіки, дуже 

відповідальним моментом у цих умовах є правильний вибір періоду 

формування виробничих планів підприємства. Причому, тривалість періоду 

планування повинна бути раціональною і оперативно враховувати як поточні 

зміни попиту, так і можливості забезпечення виробництва вихідними 

ресурсами. Вказані недоліки в умовах ринкових відносин потребують нових 

підходів до планування виробництва готової продукції. 

Ринкові відносини потребують нових підходів до формування планових 

завдань виробництва підприємства з урахуванням коливань попиту на готову 

продукцію споживачів ринку. Ці підходи повинні передбачати такі особливості 

ринкової сфери.  

По-перше. В умовах ринкової економіки одним показником ефективності 

роботи обійтися неможливо для якісної оцінки взаємовідносин між 

виробництвом і попитом на готову продукцію. У цих умовах потрібен комплекс 

показників, за допомогою якого враховуються як внутрішні, так і зовнішні 

взаємозв’язки елементів єдиного виробничо-постачального процесу, тобто 

передбачати тісний взаємозв’язок виробництва, постачання і споживання 

готової продукції. 

По-друге. Стан попиту (кон’юнктура ринку) на готову продукцію у 

ринковій сфері постійно змінюється, тому весь процес роботи суміжної ланки 

«пропозиції-попит» необхідно розглядати у динаміці протягом усього періоду 

планування. 

По-третє. Складність функціонування підприємства визначається 

кількістю його складових компонентів, глибиною зв’язків між ними та значною 

різноманітністю можливих станів. Тому при формуванні планових завдань 

виробництва необхідно враховувати ті обставини, при яких зміни в деяких 

складових можуть призвести до зміни функціонування всього підприємства як 

системи в цілому. А це означає, що процес планування одержує новий зміст у 

зв’язку зі системним підходом. 



По-четверте. При складанні планових завдань виробництва зусилля, як 

правило, спрямовуються на підвищення продуктивності праці, економію 

сировини, матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів, зниження собівартості 

продукції, збільшення прибутку, більш ефективному використанню 

виробничих потужностей тощо. 

Висновки. Узагальнюючи наведені недоліки та вимоги до формування 

планів виробництва підприємства, необхідно наголосити на тому, що 

насамперед потрібно передбачити інтегральні показники або сукупність 

узгоджених показників, які б задовольняли додержанню термінів 

відвантаження готової продукції, задоволенню обсягів попиту споживачів та 

мінімізації складських запасів готової продукції. Виконуючи це, підприємство 

повинно створити мережу надійних, довгострокових і стійких замовлень, 

закріпитись на ринку збуту, максимально стабілізувати рівень задоволення 

попиту споживачів. 
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Abstract. The paper deals with the analysis of shortcomings in the formation of plans for the 

production of finished products in the conditions of market relations between production and 

consumer spheres, and proposes new approaches and requirements to the process of planning of 

the production sphere in accordance with the peculiarities of the market environment. The need to 

study this problem is due to the lack of conformity with the market mechanism of managing the 



existing approaches to the planning of the company and is an important scientific and practical task 

in the development of market relations. 
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planning, tasks, market relations, discrete process. 
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