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Планування являється важливою частиною менеджменту ЗЕД, основною її 
функцією. Підприємство, яке не вміє планувати чи не вважає потрібним це робити, 
навряд чи може досягнути серйозних успіхів в своєму розвитку. Звичайно, 
планування – не панацея від усіх бід, проте уважний підхід до цього важливого 
етапу роботи створює основу для успішної діяльності підприємства як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринку [1]. 
Суть планування можна визначити як уміння передбачити мету підприємства, 
результати його діяльності і ресурси, потрібні для досягнення цієї мети. 
В сфері ЗЕД планування означає також уміння визначати мету ЗЕД як складової 
частини загальної системи внутрішнього планування. Основна мета ЗЕД не 
повинна розходитися із загальною метою підприємства, повинна бути спрямована 
на їх успішне здійснення за рахунок зовнішніх факторів економічного росту [3]. 
 Планування допомагає відповісти на важливі запитання: 
 1. Де підприємство знаходиться в даний час, які його економічні позиції, в 
тому  числі в зовнішній сфері? 
2. Яким чином, при допомозі яких ресурсів може бути досягнута мета 
підприємства, в тому числі по ЗЕД, і як може бути використана 
зовнішньоекономічна діяльність для його успішного соціально-економічного 
розвитку? 
Планування ЗЕД являється об'єктивно необхідним для будь-якого підприємства-
суб'єкта ЗЕД. Це визначається насамперед: 

 прагненням підприємств, функціонуючих в умовах глобалізації 
ринку, одержати додатковий прибуток за рахунок більш повного 
використання переваг міжнародної праці, міжнародної економічної 
інтеграції; передбачити несприятливі дії зовнішніх факторів, різноманітні 
непередбачені обставини, котрі можуть відбутися на світовому ринку; 

 необхідність прогнозування свого майбутнього.  
В економіці України рухливість середовища, зумовлена насамперед перехідним 
характером нашого господарства, стрімким входженням нашої країни в світовий 
інтеграційний процес, лібералізацією ЗЕД і, як наслідок, нестабільністю соціально-
економічної сфери [4]. 
Однак, як свідчить світовий досвід і деякі приклади господарювання вітчизняних 
підприємств, формальне планування має важливі переваги: 

 планування заохочує керівників постійно думати перспективно; 

 веде до більш чіткої координації діяльності підприємства; 

  стимулює менеджерів до реалізації своїх рішень в подальшій 
роботі; 

  сприяє більш чіткому визначенню фірмою своєї мети і завдань; 

  покращує забезпечення фірми необхідною інформацією; 

  допомагає більш раціональному розподілу ресурсів; 

 сприяє активізації роботи по вивченню світового ринку, пошуку 
необхідних партнерів по бізнесу; 

 робить фірму більш підготовленою до несподіваних змін; 

 полегшує контроль за діяльністю на підприємстві і т.д.  



В сучасних умовах жорстокої конкурентної боротьби на світовому ринку 

потреба в плануванні ЗЕД значно зростає [2]. 

В залежності від ступеня невизначеності в плануванні, тимчасових орієнтацій ідей 
планування, меж планування і т.д., в світовій практиці використовують різні типи 
планування ЗЕД. Наприклад, в залежності від того, яку межу (період) часу 
охоплюють плани, складені на підприємстві, планування поділяється на три типи:  

 довготривалі; 

 середньотривалі; 

 короткочасні. 

Процес планування може бути виражений такими етапами: 

1. Визначення місії і комплексу завдань. Складання «дерева 
завдань». 

2. Аналіз і оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища.  Інколи 
даний етап передує етапу визначення завдань.  

3. Стратегічний аналіз. Фірма порівнює завдання і результати 
дослідження факторів внутрішнього й зовнішнього середовища, визначає 
розрив між ними, формує різноманітні варіанти стратегій. 

4. Порівняння і визначення одної з альтернативних стратегій, її 
розробка. 

5. Готується остаточний стратегічний план діяльності фірми в 
галузі ЗЕД. 

6. Середньотривале планування. Розроблення середньотривалих 
планів і програм. 

7. На основі стратегічного і середньотривалого планування 
розробляються річні оперативні плани і проекти. 

8. Контроль за виконанням рішень, втілених у планах. Цей етап не 
являється стадією безпосереднього процесу планування, проте він має 
важливе значення для планування і реалізації стратегії ЗЕД підприємства, 
тому що дає можливість більш раннього виявлення можливого розриву між 
плановими показниками і фактичним виконанням та внесення відповідних 
корективів в цей процес. В цілому процес планування являє собою нібито 
замкнутий цикл з прямим і зворотнім зв’язком. 

Результатом процесу планування являється система планів, яку можна поділити 
на такіелементи: 

1. Стратегічний план (чи генеральний план), який частіше всього складається  на 5 
років. 

2. Загальнофірмовий план, основу якого складає «план розвитку», що містить в 
собі і розвиток ЗЕД. 

3. Оперативні плани підприємства. Вони можуть містити в собі загальнофірмові 
плани поточної діяльності підприємства, а такожпоточні плани підрозділів. Крім 
планів на підприємстві можуть розроблятися програми і проекти [5]. 
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