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Планування діяльності туристичного підприємства - одна з найважливіших 

функцій управління підприємством. Планування є власне процесом визначення цілей, що 

їх передбачає досягти підприємство за певний період, а також процесом визначення 

способів їх досягнення. Застосування цього інструменту дасть змогу суттєво підвищити 

рівень обґрунтованості прийняття управлінських рішень щодо проблем розвитку 

економіки України в цілому та на окремих її складових. Перехід до ринкових відносин 

вимагає створення принципово нової системи управління цими процесами, а для цього 

необхідно в достатній мірі оволодіти масою економічних знань.  

Розробка і реалізація планування - процес трудоємкий і вимагає від менеджерів 

різних витрат. Обстановка в компанії часто не розвивається за наміченим шляхом. Події, 

які примушують переоцінити планування, можуть виникати швидко, поступово або в 

дуже швидкій послідовності. Суть цих подій, які призвели до зміни стратегії, не завжди 

може бути визначена достатньо легко. Отже, менеджерам в залежності від обставин треба 

різний час для розгляду питань, пов’язаних з плануванням. Але насправді менеджери 

достатньо кваліфіковані для того, щоб вирішити, коли необхідно замінити стратегію і що 

для цього потрібно зробити. 

Потреба приділяти достатньо багато часу стратегічному менеджменту викликана 

необхідністю вдосконалювати стратегію і методи її здійснення, максимізації внеску 

кожного співробітника у підвищення ефективності і якості стратегії. Звичайно менеджери 

витрачають багато зусиль на покращення складових частин поточної стратегії, що краще 

ніж розробляти и впроваджувати в життя радикальні зміни в роботі компанії. Занадто 

сильні зміни планування можуть негативно відобразитись на співробітниках, привести до 

невизначеності покупців. Як правило в цьому нема необхідності. Можна добитися 

значних успіхів, покращуючи виконання існуючої стратегії. Наполегливість в 

удосконаленні правильної стратегії часто являється запорукою її успішного виконання. 

Управління за цілями являє собою метод поєднання планування, контролю і 

мотивації, який успішно застосовують багато організацій для зменшення кількості 

конфліктів і зниженню негативної реакції людей на контроль шляхом їх участі в цьому 

процесі. Метод управління за цілями допомагає реалізовувати стратегію шляхом 

покращення зв’язку між цілями підлеглих, цілями їх начальників і цілями всієї організації. 

Управління за цілями має багато прихильників, також існує багато прикладів позитивних 

результатів застосування даного методу. Загальна правильність методу управління за 

цілями пояснюється дослідженнями в області постановки цілей і зворотного зв’язку. 

Існують докази, що продуктивність людей, які мають конкретні цілі, вища ніж у людей, 

для цілі не встановлені або яких не просять старатися. Встановлення конкретних цілей 

підвищує продуктивність тому, що індивід має чіткі очікування відносно результату. 

Відповідно теорії ймовірності, якщо люди чітко уявляють, яких результатів від них 

очікують, і якщо вони відчувають сильну ймовірність того, що прикладаючи певні 

зусилля, вони зможуть досягнути даного рівня продуктивності і отримати відповідну 

винагороду, то їх мотивація виконання завдання підвищиться. Існують також докази, що 

представлення людям інформації про результати їх роботи підвищує їх продуктивність. 

Дані докази показали також, що така інформація буде ефективною, якщо вона конкретна, 

прямо відноситься до діла і своєчасна. Але метод управління за цілями має і деякі 

недоліки. Це пояснюється тим, що залучення до участі в постановці цілей посилює 

мотивацію деяких робітників і підвищує їх продуктивність, але в деяких випадках така 

участь не завжди корисна і не завжди реально веде до підвищення продуктивності. 
 


