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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ЗБУТОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Планування діяльності підприємств усіх форм власності здійснюється за 

допомогою різних методів. При виборі методів планування необхідно 

враховувати певні вимоги до них. Методи планування повинні: бути 

адекватними зовнішнім умовам господарювання, особливостям різних етапів 

процесу становлення та розвитку ринкових відносин; найбільш повно 

враховувати профіль діяльності об'єкта планування та різноманітність в засобах 

та шляхах досягнення основної підприємницької мети - збільшення прибутку; 

відрізнятися в залежності від виду розроблюваного плану [2]. 

В сучасних умовах розвитку для великої кількості вітчизняних 

підприємств характерним є відсутність адекватних умовам ринку інструментів 

управління виробничою програмою, і, як наслідок, трудовими ресурсами. 

Необхідність розробки нових механізмів функціонування виробництва та 
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розробки його моделі в умовах кризи, роблять проблеми ефективного 

управління та оптимізації виробничої програми й чисельності працівників 

підприємства одними з найактуальніших для сучасної української економіки. 

Запровадження в практику управління підприємством сучасних методів 

управління персоналом надасть додаткову можливість ще більше згуртувати 

команду професіоналів підприємства [5]. 

При плануванні потреби у виробничих ресурсах, у тому числі й трудових, 

необхідно використовувати наступні матеріали [4]: 

- прогноз потреби у продукції підприємства, який складається на підставі 

досліджень змін ринкових елементів у часі, тобто попиту, пропозиції цін, 

кількості конкурентів тощо; 

- перспективний план виробництва продукції і послуг; 

- результати вивчення поточного попиту на продукцію; 

- договори на виробництво та постачання продукції, які укладаються в 

результаті вільного продажу виробів на ярмарках; 

- заходи щодо збільшення виробничих потужностей підприємства; 

- заходи щодо збільшення спеціалізації і кооперування виробництва; 

- дані про залишки нереалізованої продукції у попередньому періоді. 

Слід зазначити, що формування оптимальної виробничої програми 

неможливе без врахування виробничих критеріїв, а саме: виробничої 

потужності, матеріально-технічного, кадрового потенціалу. Саме цим і 

пояснюється важливість ресурсного обґрунтування виробничої програми. 

На сьогодні існує велика кількість моделей прогнозування попиту на 

продукцію, проте жодна з них не може достовірно визначити обсяг попиту під 

впливом змін, що відбуваються в політичній, економічній, соціальній 

складових розвитку держави взагалі та окремого регіону зокрема. Враховуючи 

сучасний фінансовий стан суб’єктів господарювання Херсонщини та 

відсутність коштів для закупівлі спеціалізованого програмного забезпечення та 

найму кваліфікованих фахівців в галузі прогнозування пропонується 

скористатися щонайменше множинною лінійною регресією, яка має наступний 

вигляд: 
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X0 = A0 + A1×X1 + A2×X2,                                          (1)  

де Х0 – обсяг попиту, умовних одиниць; 

X1 – ціна реалізації умовної одиниці, грн/ум.од.; 

X2 – рівень середньомісячного доходу населення даної місцевості, грн; 

А0, А1, А2 – коефіцієнти [1].  

Використання запропонованої методики дозволить не лише спланувати 

потребу у персоналі, а й визначити орієнтовний обсяг попиту на продукцію 

підприємства, а отже й спрогнозувати завантаженість виробничих потужностей, 

завчасно укласти угоди з постачальниками для своєчасного надходження 

сировини у виробництво, що сприятиме більш економічному проведенню 

збутових та логістичних операцій на підприємстві. 

В сучасних умовах обмеженості джерел фінансування суб’єкти 

господарювання всіх форм власності, маючи інформацію щодо прогнозованого 

попиту на продукцію, також повинні визначити оптимальну межу витрат між 

транспортуванням та складуванням продукції при її реалізації на внутрішньому 

та зовнішньому ринках збуту.  

На прикладі СПрАТ ім. Кірова – сільськогосподарського підприємства 

Херсонської області, яке займається вирощуванням зернових, технічних та 

решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва, було встановлено, 

що в сучасних умовах ведення бізнесу для вітчизняних підприємств економічно 

вигіднішим є реалізація продукції за експортними схемами з використанням 

закордонних складських приміщень. Зазначене пов’язане, передусім, з 

нульовою ставкою оподаткування з податку на додану вартість при вивезенні 

товарів за межі митної території України у відповідності до Податкового 

кодексу України [3]. Проте, можуть виникнути ускладнення при поверненні 

раніше оформленого податкового кредиту у разі, якщо підприємство повністю 

сфокусувало свою господарську діяльність на виробництво та реалізацію 

продукції виключно за межами України. Водночас, зазначене можна 

розцінювати як елемент державної політики щодо підвищення рівня 

продуктової та економічної безпеки країни взагалі й забезпечення 

збалансованого розподілу виробленої продукції між вітчизняними та 
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закордонними споживачами. 

Враховуючи специфіку транспортування й зберігання продукції, 

вирощеної на СПрАТ ім. Кірова, її експортування може бути проведене до 

країн з найменшими витратами на складування, тобто до м. Варшава (Польща), 

м. Бухарест (Румунія), м. Софія (Болгарія), м. Батумі (Грузія), м. Поті (Грузія), 

м. Баку (Азербайджан). Використання методу найменших середніх витрат 

дозволило виявити оптимальний розмір партій при транспортуванні та 

реалізації продукції до вказаних країн. Враховуючи рівень цін на оренду 

складських приміщень та обов’язкові митні платежі, середній обсяг 

транспортної партії до країн ЄС повинен складає біля 8-12 тонн продукції. 

Найприбутковішими регіонами збуту для сільськогосподарського 

ПрАТ ім. Кірова є м. Варшава (Польща) та м. Бухарест (Румунія), сумарний 

тижневий додатковий прибуток у порівнянні з аналогічними каналами збуту в 

Україні складатиме понад 234,3 тис. грн при реалізації 28 т. продукції. 

Також заслуговує на увагу організація логістичних маршрутів для 

подальшого збуту продукції у Грузії та Азербайджані. Виявлено, що на 

сьогоднішній день, враховуючи анексію АР Крим та зону проведення АТО на 

Сході України оптимальним маршрутом перевезення продукції є: м. Скадовськ 

(Україна) – м. Батумі (Грузія) – м. Поті (Грузія) – м. Баку (Азербайджан) з 

використанням комбінованих видів транспортування. Загальний розмір 

додаткового тижневого прибутку складатиме 9,1 тис. грн. За умови 

транспортування через порт м. Чорноморське (Одеська обл.) загальний розмір 

додаткового тижневого прибутку знизиться до 1,9 тис. грн. Водночас, з метою 

зменшення витрат на транспортування заслуговує на увагу організація 

аналогічних перевезень з м. Баку (Азербайджан) до аналогічних ринків збуту в 

Україні. 
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