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представить сравнительный анализ трех видов контроля.  
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На підприємствах існують різні напрямки діяльності, які взаємопов'язані 

між собою і збій однієї з систем може пошкодити роботу всього підприємства в 
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цілому. Так, у даній роботі представлені методи планування, які дозволять 

підприємствам працювати з більшою результативністю і «йти в ногу з часом». 

Проведені дослідження показали, що: 

1. Підприємства використовують застарілі методи планування, керуючись 

звичками. 

2. Новий персонал на підприємствах використовує методи планування, 

який склався раніше. Керівництво не розглядає нові пропозиції. 

3.  Необхідне впровадження серйозних інформаційних систем, розробка 

яких була під силу тільки дуже великим корпораціям або професійно 

займаються цим компаніям. 

4. На підприємствах підсумки планування з року в рік не дають 

очікуваного результату. 

5. На більшості українських підприємств (як, втім, і на багатьох західних) 

завжди намагаються знайти якийсь універсальний відповідь, що дозволяє 

вирішити всі проблеми одним махом. 

6. Існує проблема повної відсутності планування на підприємствах. 

Половина українських підприємств на даний момент не займається 

плануванням, а вирішує лише поточні завдання. 

З метою вирішити дані проблеми або зробити їх менш згубними були 

визначені найбільш актуальні методи планування на нашихпідприємствах. 

Проблема планування персоналу на промислових підприємствах в цілому 

– це проблема формування і розвитку професійного кадрового потенціалу, 

слабка підготовка керівного складу в питаннях планування виробництва на всіх 

рівнях управління. Проте не всі керівники підприємств у нашій і тим більше, 

гідно оплачувати їх працю. Розглянемо найбільш важливі з нашої точки зору 

проблеми, що виникають в ході планування персоналу на підприємствах [1].  

Першою проблемою кадрового планування є наявність прогалин в 

інформації та невизначеності у вихідній ситуації. Планування пов'язане з 

прогнозуванням, яке більш або менш надійно пророкує, що в майбутньому при 

відомих умовах настануть певні події, в той час як планування встановлює, як 
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треба діяти, щоб в майбутньому отримати конкретні бажані результати. 

Прогнози часто стають основою для планування.  

Другою проблемою є особлива складність в кадровому плануванні, 

породжувана тим, що багато планові показники лише насилу піддаються 

кількісній оцінці, і тому наслідки зміни найважливіших факторів не можуть 

бути точно враховані в приватних планах.  

Третя проблема – необхідність координації окремих планів. Навіть якщо 

б були враховані всі важливі чинники впливу і було б точно відомо, що в 

майбутньому вони обов'язково виявляться, ідеальне зведення цілей 

виробництва до оптимуму зважаючи на взаємозалежності окремих виробничих 

планів можна було б здійснити тільки в процесі виробничого планування, в 

якому всі важливі планові показники будуть встановлені одночасно. 

Виявлення і наукова структуризація проблем планування персоналу на 

промислових підприємствах дозволяє значною мірою поліпшити якість 

поточного та перспективного планування. А це в свою чергу дозволяє складати 

більш реальні плани розвитку виробництва, підвищити їх обґрунтованість. 
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Сутність програмно-цільового методу полягає у відборі основних цілей 

соціального, забезпеченні ресурсами з урахуванням ефективного їх використання. 

За допомогою цього методу реалізується принцип пріоритетності планування. 

В даний час на державних підприємствах поширення отримує програмно-

цільовий метод планування і відповідно змінюються методи управління. 

Програмно-цільовий метод передбачає об'єднання зусиль апарату управління 

підприємства на вирішення комплексних програм, наприклад, таких, як праця, 

матеріали, собівартість, ресурсозбереження, якість і т. п. Виконання програм вимагає 

комплексного підходу до визначення найважливіших завдань, знаходження методів 

планування заходів і контролю за їх виконанням, об'єднання зусиль багатьох служб 

управління на рішення програми, виділення фінансових ресурсів на виконання 

всіх планових завдань, використання досягнень науково-технічного прогресу і 

т. п. Програмно-цільовий метод має переваги перед традиційними методами 


