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ВСТУП 

 

Східна мудрість говорить про те, що після того, як гарба зламалася, є 

багато бажаючих вказати кращу дорогу. Але  дорогу треба вибирати до того, як 

вирушаєш у подорож.  Особливо важливо обирати кращу дорогу (оптимальний 

шлях розвитку) суб'єктам господарської діяльності в умовах ринкової економіки, 

де компанії є частиною економічної системи, в якій визначальними факторами  

розвитку є попит та пропозиція, а вiдповiдальнiсть за фiнансовий стан та 

майбутнє пiдприємств лежить, насамперед, на них самих. Саме підприємства в 

умовах рикової економіки, виходячи з очикуваного попиту, конкуренції та 

власних можливостей, вибирають ті пріоритетні напрямки своєї діяльності, що 

забезпечують їм найвищий прибуток та сталий розвиток, формують для 

досягнення поставленої мети плани виробництва, визначаються з  необхідними 

для цього   ресурсами  та ін. 

На початку ринкових перетворень в Українi в суспiльствi планування 

найчастіше не сприймалося як один з провідних факторів комерційного успіху 

підприємства та стабiльного розвитку економiки в цiлому. Це було обумовлено 

тим, що воно, насамперед, асоцiювалось з недолiками адміністративно – командної  

економіки.    Однак, практика діяльності підприємства на сучасному етапі розвитку 

суспільства зажадала від практичних працівників більш уважного вивчення досвіду 

країн, де економіка давно працює в умовах ринку. В результаті не тiльки для 

фахiвцiв, а i для загалу, стало очевидним, що застосування сучасних методів 

управління вимагає використання системи планів підприємства, як інструменту 

підвищення ефективності управлінської діяльності. При цьому економічна 

діяльність в обраному напрямку, як і дорога, може піднести несподівані 

«сюрпризи». Тому успішна робота будь-якої організації як у довгостроковій 

перспективі, так у поточному періоді, завжди залежить не тільки від оптимальності 

первоначально обраного шляху розвитку та прийнятих у зв’язку з цим 

керівництвом рішень, а і від ефективності прийнятої системи контролю отриманих 

результатів і зміни умов господарювання та своєчасної оцінки отриманої за 
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результатами контролю інформації. Таким чином, планування має бути постійно 

контрольованим процесом, що забезпечує керівництво необхідною інформцією для 

прийняття стратегічних і оперативних рішень. Саме таке розуміння ролі 

планування в процесі управління властиво для сучасних підходів до керування 

підприємством, спрямованого на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з 

отриманням підприємством максимального прибутку та забезпеченням його  

сталого розвтику в ринкових умовах, саме такий підхід створює умови для якісно 

нового рівень управлінської діяльності. 

Планування, як економiчну категорiю, прийнято розглядати із 

загальноекономiчної та управлiнської точок зору.  

Із загальноекономiчної точки зору планування розглядається як 

инструмент регулювання пропорцiй суспiльного виробництва в iнтересах 

суспiльства в цiлому.   

З управлiнських позицiй планування розглядається як елемент сучасного 

менеджменту, як основна з його функцiй, що забезпечує узгодженiсть i 

обгрунтованiсть усіх дiй пiд час здiйснення процесу управлiння підприємством. 

Саме цей пiдхiд покладено в змiст нижчевикладеного курсу “Планування і 

контроль на підприємстві ” 
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ТЕМА 1. СУТНIСТЬ ПЛАНУВАННЯ I ОСОБЛИВОСТI ЙОГО 

ЗДIЙСНЕННЯ НА ПIДПРИЄМСТВI 

 

Господи, дай мне силы, чтобы справиться с тем,  

что я могу  сделать, дай мне мужество смириться  

с тем, что я не могу сделать,  и дай мне мудрость,   

чтобы я  отличил одно от другого.        

                             /Восточная мудрость/.                                                                  

 

Планування як наука. Процес планування і вибір рішень в умовах 

ринкової економіки. Прийняття будь-яких управлінських рішень виходить із 

прагнення отримати не випадковий, а необхідний підприємству результат, який 

би найбільшою мірою задовольняв інтереси підприємства та виходив з його 

можливостей у тих, чи iнших  економічних умовах. У загальному випадку для 

його досягнення виникає необхiднiсть здiйснення ряду дій, що покликанi 

забезпечити отримання необхідного результату.  При цьому цi дії повиннi: 

– мати єдину цілеспрямованiсть; 

– враховувати існуючи ресурсні обмеження; 

– бути виконаннi у відповідній послідовності та у вiдповiдний термін.  

З цього погляду планова діяльність може бути визначена як обрання 

системи економічних заходів, що необхідно здійснити у відповідній 

послідовності і в конкретні терміни з залученням визначених ресурсів для 

досягненні поставленої мети та визначення при цьому очикуваних результатів 

діяльності. Саме у процесі планування обгрунтовуються  реальність та 

результативність можливих управлінських рішень. 

Iснує богато більш або менш стислих варіантiв тлумачення термiну 

«планування». Наприклад такі: 

Планування – це свiдома дiяльнiсть для визначення цiлей підприємства, 

ресурсiв для досягнення цих цiлей i передбачення результатiв.        

Планування – орiєнтований в майбутнє систематичний процес 

прийняття рiшень.  
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Планування – це складний методично-організаційний процес, під час якого 

відбу-вається безперервний пошук, оброблення й систематизація інформації та її 

пере-творення в знання про зовнішне середовище та власні можливості 

підприємства в контексті його нинішнього функціонування та майбутнього 

розвитку. 

Планування – це система дій, потрібних щоб подалати розбіжність між 

тим станом об’єкта управління, який найбільш ймовірний без втручання 

суб’єкта управління, і тим, який є бажаним (заданим). 

На думку автора достатньо детальним та одночасно стислим є наступний 

варiант визначення  термiну «планування». 

 

 

 

 

 

На рiвнi підприємств планування спрямовано на максимальне наближення 

очікуваних результатiв його дiяльностi в умовах, що складаються (стан основних 

фондів, номенклатура та обсяг виробництва, попит  та ін.) до бажаних для 

керівництва. Це забезпечують у процесі планування розробкою та реалізацією 

відповідних заходів.   

Досягти поставлених керівництвом завдань можна різними шляхами 

(діями). Наприклад, якщо поставлено завдання збільшити обсяг виробництва, то 

досягти цього можна за рахунок підвищення ефективності використання діючих 

основних фондів, купівлі або оренди додаткових засобів виробництва  та ін. 

Таким чином, планування передбачає вибiр серед можливих альтернатив 

досягнення мети кращої за обраним критерієм.  При вирiшеннi економiчних 

питань  перевагу вiддають, насамперед, тим варіантам, що вiдповiдають 

економiчнiй рацiональностi.   

 

 

Планування - процес формування цілей, визначення 

пріоритетів, засобів і методів їх досягнення на основі знань 

про закономірностi функціонування господарських систем і 

врахування можливих змін умов господарювання. 

Рацiональнiсть – прнцип вибору  рiшень за певним пріоритетом. 
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Треба усвiдомлювати, що окрiм економiчної рацiональностi можуть бути  i 

iншi (соцiальна, технологiчна та iнші), тобто є необхідність комплексного 

оцiнювання наслiдкiв планових рішень. 

Реалізація кожного з можливих варіантів потребує відповідних ресурсів 

(інвестиції в основні фонди, витрати на обслуговування кредитів, оплата 

енергоносіїв і т. ін.) і в загальному випадку кожний з можливих шляхів досягнення 

мети призведе до отримання різних доходів і прибутку. Проаналізувавши основні 

очікувані (планові) показники за  порівнюваними варіантами, керівництво 

підприємства приймає принципове рішення про подальші дії. Якщо очікувані 

результати й умови їх досягнення не задовольняють керівництво, то вишукуються 

нові шляхи їх досягнення, чи уточнюються цілі відповідно до реалій. Тому 

плануванння не тільки грунтується на доведених цільових установках, а й само 

впливає на їх формування.  

Якщо очікувані результати задовольняють менеджмент компанії, то 

формується система планових показників під обраний варіант досягнення мети. У 

процесі реалізації плану ситуація може змінитися (зміна попиту, зростання витрат, 

зміна законодавства і т. ін.). Це вимагаэ проведення постійного контролю за 

відповідністю запланованих показників фактично отриманим і, при необхідності, 

повторного аналізу ситуаціі й ухвалення рішення про подальші дії. Для цього 

необхідно обов'язково мати систему контролю, що забезпечувала б зворотний 

зв'язок між фазами реалізації і розробки плану. Таким чином механiзм  планування 

можна уявити у вигляді наступного алгоритму (див. рис. 1.1.). 

Розглядаючи планування як самостiйну галузь знань – науку планологiю, що 

є невід’ємною складовою частиною сучасної економiчної науки, необхiдно 

вiдзначити, що планологiя займається питаннями методологiчного забезпечення 

реалiзацiї на практицi процесу планування (формування принципів здійснення 

процесу  планування, забезпечення логіки розробки планів, визначення існуючих 

методологічних підходів до обґрунтування планових рішень).  

 

 

 

 
 

 

Планологiя –складова економiчної науки,  яка вивчає , як   здiйснюєься 

вибiр  цiлей економiчної органiзації та обгрунтовуються засоби 

використання обмежених ресурсiв, що  необхiднi для їх досягнення. 
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Рис. 1.1 – Алгоритм здійснення планової діяльності: 
1 - пошук додаткових варіантів досягнення поставленої мети; 2 - перегляд цілей; 

3 - контроль та аналіз проміжних результатів виконання планiв у процесі їх 
реалізації і встановлення   причин відхилень, що виникли 

 

Процес планування мусить завершитися складанням документа, який би 

визначав  завдання на плановий перiод для конкретного об’єкту планування.  

При цьому, план може мicтити не тiльки контрольні показники, а й 

терміни їх виконання, графіки і т. ін. 

 

За допомогою показників планів конкретизують рамки економічної 

діяльності. Одночасно показники служать своєрідними контрольними 

індикаторами, що використовують для оперативного управління діяльністю 

підприємства чи його структурного підрозділу. 

План – це документ, що містить завдання у вигляді системи 

кількісних і якісних показників та переліку  дiй об'єкта планування у 

плановому періоді  
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Планування як функцiя управлiння підприємством. Перш ніж 

розпочати яку-небуть  справу, людина повинна визначити для себе, що саме, у 

який термін і за допомогою яких засобів  необхідно зробити, щоб досягнути 

необхідного кінцевого результату. Тому планування притаманне усiм сферам 

життя суспiльства. Особливо важливо його здiйснювати у складних системах, 

що мають кiлько рiвнiв управлiння. До них можно вiднести економiчнi системи 

рiзних рiвнiв, у тому числi i пiдприємства. Об'єктом планування у цьому 

випадку є їх  діяльність, здійснення різновидів якої потребує цільової орієнтації, 

визначеної в часі та засобах досягнення цілей.   

Першою (а  тому й основною) ланкою процесу управлiння будь-яким 

видом доцільної діяльності завжди є процес постановки цілей і пошук засобів їх 

виконання. Пiд цілями розумiють кінцеві результати діяльності підприємства, 

які воно планує отримати в заздалегідь установлені терміни. Найбiльш 

узагальнені цiлi групують за такими ознаками: матерiальнi (матеріалізовані), 

монетарнi (грошовi), соцiальнi (cуспiльнi). [18 ]. Треба усвiдомлювати, що є  і 

інші, більш деталізовані варіанти цільових настанов підприємства [1, 5 ]. 

Оскiльки саме до стадії постановки мети можна віднести передбачення в 

цілому і планову діяльнiсть зокрема, можно казати про те, що планування є 

першою i провiдною функцією управлiння. Її завданням є пошук відповідей на 

запитання: 

– в якому стані знаходиться організація в сучасних умовах; 

– в якому напрямку в умовах, що створилися, треба рухатися фірмі у своєму 

розвитк; 

– яким чином  найбільш ефективно реалізувати поставлені завдання.    

Кінцевим результатом цієї стадії управлiнської дiяльностi є побудова 

ідеальної моделі ходу реалізації процесу, спрямованого на досягнення 

поставленої мети.  

Для практичної реалiзації планiв необхiдно: вiдповiдним чином 

органiзувати дiяльнiсть пiдприємства;  нацiлити колектив на виконання завдань 

плану з максимальною ефективнiстю;   забезпечити, що дуже важливо в умовах 

ринку, коли можливi швидкi змiни в економiчних умовах дiяльностi,  контроль 

за ходом виконанням  планiв та їх корегування  при необхiдностi у вiдповiдностi 

до нової ситуацiї. Тому можно сказати, що управлiння – це визначення цілей 

діяльності та організація роботи колективу таким чином, щоб досягти цієї мети 
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на завершальній стадії цієї діяльності. Схематично цикл управління 

виробництвом можна  зобразити таким чином   (рис.1.2).  

Як бачимо з наведеної схеми у процесі управлiння реалізується ряд 

функцій, що характеризують поділ (спеціалізацію) праці у сфері управління і 

визначають основні стадії розробки управлінських рішень, а саме це такі функції 

як:  планування, організація, мотивація та контроль. [8].  

Усі означені функції управління взаємопов’язанi поміж собою та 

впливають на ефективнисть реалiзацiї кожної з них, а через це і на ефективність 

управліньської діяльності в цілому. Разом з тим провiдною вважається саме 

функцiя планування, оскільки вона визначає ориєнтири, що необхідні для  

ефективного виконання завдань, які покладені на інші функції управління при 

здісненні управлінської діяльності на рівні підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 – Цикл управління виробництвом 
 

Особливе значення взаємозв’язку функцій планування і контролю в 

процесі управлінської діяльності. В умовах ринку вiдповiдальнiсть за 

результати дiяльностi, а вiд того i за майбутнє пiдприємства, передусім лягає на 
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плечі його керiвникiв. Тому менеджменту підприємства постійно необхідно мати 

інформацію для моніторінгу ефективності обраних управлінських рішень в 

реальних економічних умовах. Для цього, у свою чергу, насамперед необхідне 

поєднання процесів планування і контролю.  
 

 

Це не єдине визначення поняття «терміну контроль». Як і для планування 

їх  існує досить багато. Наприклад таке: „Контроль - це планомірний нагляд, 

спостереження, перевірка внутрішніх і зовнішніх господарських процесів даного 

підприємства" [17]. 

Оскільки саме керівництво підприємства вiдповiдає за правильнiсть 

обраного стратегічного курсу економiчного розвитку підприємства та його 

ефективну реалiзацiю у повсякденній практиці господарювання, то основним 

завданням контролю, як і планування, є  забезпечення керівництва інформацією 

для створення сприятливих умов для забезпечення досягнення цілей діяльності 

підприємства. Тому вони доповнюють один одного і повинні мати для 

забезпечення ефективної управлінської діяльності характер процесів, що 

постійно повторюються. Роль контролю як функції управління полягає в тому, 

що він являється засобом здійснення зворотного зв’язку в системі управління. 

Планування, а відповідно і контроль, неможливо здійснювати без обліку 

матеріальних, трудових, фінансових ресурсів та аналізу отриманої інформації 

(останнє особливо актуально для постійного забезпечення реальності планів). 

Тому поєднання процесу планування і контролю обумовлює, що під час 

контролю здійснюється не лише констатація факту досягнення показником 

якогось значення, чи наявність відхилення фактичних результатів від планових 

(здійснення контролю неможливо без співставлення планових і фактичних 

результатів),  а і аналітичну діяльність, яка передбачає, що за його результатами 

можуть прийматися рішення про корегування планів.  

Контроль - це вид управлінської діяльності, за допомогою якої 

керівництво підприємства визначає, наскільки були правильні його 

управлінські рішення, наскільки вони задовольняють існуючим 

умовам господарювання та чи існує необхідність здійснення коректив. 
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У загальному випадку на підприємстві контролю повинні підлягати усі 

виробничі процеси, матеріальні та грошові потоки, використання трудових 

ресурсів, виробничі витрати та результати діяльності.  

Виробничі процеси контролюють, насамперед, з точки зору дотримання 

вимог технології, забезпечення якісного рівня продукціїї, її обсягів та термінів 

виготовлення. Такий контроль забезпечують за рахунок технічного та вхідного 

контролів. Він дає змогу з'ясувати, наскільки продукція підрозділів відповідає 

встановленим планом вимогам, насамперед з точки зору техничних вимог.  

Технічний контроль - це перевірка відповідності продукції або процесу, від 

якого залежить якість продукції встановленим технічним вимогам. Перевірці 

підлягають, насамперед, виробничі  операції, що забезпечують кінцевий 

результат у вигляді готової продукції або послуг, що випускається або надається 

підприємством. При необхідності контролюють і допоміжні та підготовчі 

операції.  

На підприємстві проводиться два види технічного контролю: операційний 

та приймальний. 

Операційний контроль - передбачає  перевірку відповідності різних 

виробничих операцій вимогам технологічної документації. При цьому 

перевіряють технологічні параметри, що характеризують хід операцій, які 

контролюють (температура теплоносія, швидкість обробки деталі  та ін.). Він 

ставить за мету не допустити передумов для виникнення претензій до якості 

продукції або послуг з причин порушення технології. 

Приймальний контроль - передбачає перевірку відповідності готової 

продукції вимогам, встановленим нормативною документацією. При виявленні 

відхилень, що перевищують гранично допустимі, продукція може бути признана 

неякісною. Він ставить за мєту запобігти постачання споживачеві  продукції, що 

не відповідає встановленим вимогам. 

Таким чином, завдання технічного контролю - своєчасне виявлення 

недоліків під час виготовлення продукції і запобігання  постачання продукції, 

що не відповідає установленим вимогам. 

Крім технічного контролю, якість продукції забезпечується за рахунок 

здійснення вхідного контролю - перевірки відповідності установленим вимогам 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів та ін., що використовують при 
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виготовленні продукції. По своїй сутністі його можно вважати повторним 

приймальним контролем, що здійснюється вже іншим підприємством. 

Якщо технічний контроль надає інформацію, яку використовують, 

насамперед, під час оперативно-календарного планування, то контроль витрат та 

результатів діяльності (насамперед у вартісному вимірі) більш властив для 

тактичного і стратегічного планування. Він здійснюється за допомогою 

моніторінгу кошторисів і економічних показників за так званими «центрами 

відповідальності» і забезпечує інформацію про узагальнюючі результати 

діяльності підприємства і його підрозділів. Цю інформацію найчастіше 

використовує  керівництво підприємства.  

Оскільки кожне підприємство має свою структуру, то вібір таких «центрів 

відповідальності» визначається функціями, які вони виконують, і масштабом 

бізнесу (чим більше бізнес, тим важче приймати всі рішення і контролювати всі 

показники з єдиного центру). Створення «центрів відповідальності» дозволяє 

розподіляти повноваження по прийняттю рішень і відповідальність за них між 

різними рівнями управління (керівниками відповідних підрозділів – цехів, 

відділів, служб та ін. і  керівництвом підприємства.).  

Найбільш поширина практика формування «центрів відповідальності» за 

функціональною спрямованістю їх діяльності (виробничі, матеріального поста-

чання, збутові та ін.), при цьому у залежності від того за що відповідає керівник 

виділяють три типи центрів: центр витрат, центр прибутків та центр інвестицій. 

Центр витрат - це підрозділ, керівник якого контролює витрати, але не 

контролює доходи й інвестиції. 

Центр прибутку - це підрозділ, керівник якого контролює витрати і 

доходи, але не контролює інвестиції у власні активи. 

Центр інвестицій - це підрозділ, керівник якої одночасно контролює 

витрати, доходи й інвестиції. 

У цьому випадку загальне керівництво підприємством передбачає  

організацію контролю за результатами діяльності по напрямках відповідальності 

як на рівні центрів – відповідним керівником, так і на рівні підприємства - 

керівництвом підприємства на підставі  розроблених бюджетів «центрів 

відповідальності» [11].  

Періодичність здійснення контролю залежить від характеру показників і 

процесів, що підлягають контролю,  та обраних термінів перегляду планових 
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показників. З огляду на це, розрізняють контроль поточний, періодичний і 

одноразовий. 

Поточний контроль - здійснюється щоденно (за рухом матеріальних 

цінностей, незавершеного виробництва і продукції) через оперативний облік. Він 

дає інформацію, яка дозволяє оперативно втручатись у хід виробничого процесу 

(при необхідності) під час здійснення оперативно-календарного планування  для 

забезпечення виконання плану.  

Періодичний контроль – зазвичай здійснюється за допомогою отримання 

інформації з різноманітних форм звітності та пояснень до них, що надаються 

підрозділом керівництву у встановлені терміни (місяць, квартал та ін.).  

Одноразовий контроль - не має встановленої регулярності. Його проводять 

за рішенням керівництва. Прикладом такого контролю може бути інвентарізація 

майна, що зазвичай проводиться раз на рік, або аудит підприємства. 

Алгоритм організації здійснення процесу контролю за ходом виконання 

плану передбачає наступну послідовність дій: 

- визначення предмету контролю; 

- визначення об'єктів контролю і засобів їх отримання; 

- визначення термінів здійснення контролю; 

- визначення суб'єктів здійснення контролю; 

- визначення методики контролю; 

- оцінка результатів контролю. 

Предмет контролю - процеси  і події, перевірка виконання конкретних 

рішень. 

Об 'єкти контролю - критерії, за допомогою яких здіснюють оцінку  

предмету контролю (відповідність терміну виконання встановленому планом, 

витрати часу, витрати, прибуток, рівень браку, наявність та значення відхилень 

фактичних показників від планових  та ін.).  

Підприємство в системі економічних відносин. Підприємство завжди 

функціонує як один з численних елементів економічної системи більш високого 

рівня і у той же час само є системою, в якій функціонують свої елементи 

(підрозділи).  Таким чином підприємство відкрито для впливу як зовнішніх так і 

внутрішніх факторів. Оскiльки планування здiйснюється людиною, то 

працівники використовують для цього як набутий досвід, так і традиції 

планування, що існують на підприємстві, тому планування  не може бути 
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вiдокремлено  вiд досвіду суб’єкта планування, вiд  його погляду на шляхи 

визначення майбутнього. Основнi фiлософськи пiдходи (концепції), що мають 

мiсце при цьому, наведенi на рис. 1.3.  (згiдно з [ 15 ]).  

 

Формальне планування – спирається на  кiлькiснi  моделi, якi вважаються 
точним вiдображенням процесiв при вирiшеннi проблем. Для нього 
характерна логiчна структурованiсть та емпiрична обгрунтованiсть. 
Формальна фiлософiя припускає механичний погляд у майбутне. 

 
Iнкрементальне планування – базується на протилежному пiдходi. Вiн 
виходить з того, що рiзноманiтнiсть проблем, умов їх вирішення i шляхiв 
розв’язання проблем робе неможливим застосування формалiзованих 
моделей. При цьому акцент робиться на  досвiдi  i iнтуiцiї фaхiвцiв, 
особливо коли вихiднi данi недостатнi.  
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Системне планування -  синтез попереднiх пiдходiв. Планування 
розглядається не як дiяльнiсть вiд випадку до випадку, а як процес, що 
постiйно повторюється. Якщо формальне планування ставить наголос на 
передбаченнi,  iнкрементальне – на реагуваннi, то при системному 
плануваннi  прагнуть узгодити розрахунки з впливом зовнiшнього 
середовища та врахувати його часткову невизначенiсть. 

   

Рис 1.3 – Концепції планування 
 

На сучасному етапi  розвитку планології системний пiдхiд  загально 

визнаний як найбiльш доцiльний. 

В умовах ринкової економики діє значна кількість зовнішніх (стосовно 

підприємства) факторів, що впливають на рішення та ускладнюють його 

прийняття менеджментом фірми. Ці фактори або сприяють, або перешкоджають 

її діяльності. У цьому випадку говорять про вплив зовнішнього середовища на 

діяльність підприємства. Тому сучасне підприємство, функціонуючи як відкрита 

система, повинно враховувати можливість впливу чинників зовнішнього 

середовища та передбачати адекватне реагування на них у своїй діяльності. 

Вплив зовнiшних чинників проявляється передусім у таких аспектах, як певна 

невизначеність розвитку майбутньої ситуації та динамічність і мінливість умов 

господарювання. У цій ситуації багато в чому реальність плану залежить від 

досвіду і інтуіції його розробників.  

Оскільки планування виходить з аналізу нинішньої ситуації та 

передбачування її розвитку в майбутньому, то така оцінка стану має велику 

користь для забезпечення необхiдною iнформаційною базою управлiнських 
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рiшень, а механізм адаптації планiв до змiни умов дiяльностi дозволяє 

корегувати прийнятi ранiше рiшення.  

Існують також фактори, які обумовлені станом економіки конкретного 

підприємства. Вони, як і зовнішні фактори, обмежують або розширюють 

можливості підприємства. У цьому випадку говорять про вплив на діяльність 

внутрішнього середовища. Очевидно, що події, які відбуваються у внутрішньому 

середовищі підприємства, мають вищий ступінь визначеності ніж зовнішнього. У 

цих умовах не тільки можливо, а й доцільно широко  застосовувати саме 

формальне внутрішньофірмове планування. Це дає змогу достатньо точно кількісно 

погодити всі розділи плану як по підприємству в цілому, так і по його підрозділах. 

Отже, застосування форм планування тісно пов'язане зі ступенем 

мінливості та невизначеності зовнішнього й внутрішнього середовища. 

 Доцільність планової діяльності. Хоч планування в умовах ринкової 

економіки не є  обов'язковим, як це було при адмінистративно-командній 

економиці,  і кожне підприємство самостійно встановлює форми його здійснення 

в процесі виробночої діяльності, фахівці відзначають, що наявність планів 

сприяє скороченню кількості помилкових управлінських рішень, а отже, 

поліпшує результати господарської діяльності. Опитування керівників західних 

компаній показують, що, на їхню думку, планування дає такі переваги: 

– розширює інформацію про потенціал фірми; 

– підвищує рівень підготовки управлінських кадрів і їхньої мотивації до 

безумовного виконання поставлених цілей; 

– поліпшує координацію роботи підрозділів та підвищує ефективність 

використання наявних ресурсів; 

– забезпечує передумови для визначення проясняє проблем, що можуть виник-

нути у підприємства, і заздалегідь визначитись з діями у цьому випадку; 

– сприяє забезпеченню керівництва фірми інформацією, яка необхідна для 

прийняття правильних управлінських рішень у майбутньому; 

– створює передумови для ефективного контролю за діяльністю 

підприємства. 

Однак із вищевикладеного не треба робити висновок про те, що 

планування гарантує успіх у діяльності підприємства, хоча близько 60% 

респондентів пов'язують із здійсненням планової діяльності більш вдалу 

діяльність своїх підприємств. У країнах з розвинутою ринковою економікою 
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неодноразово проводилися відповідні дослідження з питання впливу планування 

на результати діяльності суб’єктів господарювання. Результати одного з них 

подані в  табл. 1.1. [ 1]. 

 

Таблиця 1.1 – Оцінка наслідків застосування планування 
 

Тривалість досвіду планування, 
років 

Наслідки застосування 
планування 

< 2 2 ÷ 5 6 ÷ 10 > 10 

Кількість 
фірм 

(випадків) 
Великий успіх 

Успіх 
Обмежений успіх 

Невдача 

0 
3 
0 
0 

0 
13 
19 
0 

3 
19 
5 
0 

3 
19 
5 
0 

6 
54 
40 
0 

Кількість фірм (випадків) 3 32 27 27 100 
 

Питання для самоперевiрки 
1. Сформулюйте сутність поняття «планування». 

2.  Сформулюйте сутність поняття  «план».  

3. У чому Ви вбачаєте принципову відмінність понять «план» і «планування»? 

4. Опишіть механізм здійснення планової діяльності. Сформулюйте алгоритм 

цього процесу. 

5. Обгрунтуйте сутнiсть системного пiдходу до планування. 

6. Який з підходів до планування найбільш поширений в умовах ринкової 

економіки і чому? Чи використовують зараз інші підходи?  

7. Назвiть складовi сучасної системи менеджменту i обгрунтуйте  чому 

функція планування є провідною серед інших фукцій сучасного 

менеджменту. 

8. Сформулюйте сутність понять «контроль».  

9. Обгрунтуйте значення контролю і планування в системі функцій  

управління. 
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ТЕМА 2. СИСТЕМА ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА 
              

Планы в голове -  это мечты,  

мечты на бумаге – это планы. 

                   /В. Гжещик/ 
 

Фунціонування системи планування на підприємстві. План або система 

планiв – це результат здiйснення процесу планування, котрий є складним з 

методично-організаційної точки зору, оскiльки пiд час його реалiзації відбуваються 

безперервні пошуки, обробка й систематизація інформації про зовнішнє 

середовище та власні можливості підприємства, перетворення цієї інформації в 

управлiнські рiшення та визначення їх наслiдкiв в контексті нинішнього 

функціонування та майбутнього розвитку об’єкта планування. 

Порівнюючи фактичну інформацію з плановою, можна отримати сигнали 

для оцінки виконання управлінських рішень “за вiдхиленнями”. Таке уявлення 

дає змогу дати таке тлумачення поняттю “система планування”.  
 

 

 

 

  

Суб'єктами системи планування в цьому розумінні є процеси планування й 

контролю, а результатами — інформація, відображена в планах і звітах.  

Водночас, оскiльки процес планування здiйснюють люди, то суб’єктами  

системи планування можно вважати керівників-управлінців або вiдповiднi 

органи (структурнi пiдроздiли), котрі, власне, і здійснюють планово-контрольні 

розрахунки, результати яких містяться в планах та звітах.  

 З іншого боку, спираючись на те, що в основу планування покладено 

процес перетворення інформації в дані і знання, що зазвичай оформлені у 

документи - плани та звіти, розуміння системи планування iнодi умовно 

звужують до системи планів підприємств. Відповідно до цього система 

Система планування - це цілеорієнтована взаємозв'язана 

сукупність процесів планування, доповнена виконанням 

функцій контролю. 
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планування може бути визначена як сукупність планів взаємозв'язаних однією 

метою.  Тому треба усвiдомлювати, що поняття «система планування» та  

«система планів» мають різне сутнісне наповнення.      

Для забезпечення ефективностi процесу планування i вiдповiдностi  

розроблених планiв вимогам часу необхiдно, щоб сам процес планування 

спирався на науковi принципи планування. Це, насамперед, принципи, які  

сформульовав вперше французький вчений, засновник класичної 

адмiнiстративної школи управлiння А. Файоль та доповнив  Р. Акофф [ 1 ]. 

Принципи – є вихідним (відправним) моментом у процесі реалізації наукового 

підходу до  планування. 

 

 

 

 

 
 

a Принцип єдностi (холізму або системностi) 

Цей принцип виходить з того, що підприємство – це взаємозалежна 

система, для якої характерним є  iснування складових елементiв (підрозділiв), 

які, будучи частиною цієї системи, вступають у взаємодiю та мають, загальну 

орієнтацію поводження (діяльності), засновану на виконанні загальних цілей. 

Змістове поєднання планів має бути узгоджене з організаційною 

структурою підприємства, оскільки елементами планування є окремі структурні 

підрозділи підприємства й окремі частини процесу планування.   

Взаємозв'язок між підрозділами забезпечується як на горизонтальному 

рівні, так і по вертикалі, тобто в межах управлінської ієрархії. У процесі 

внутрішньофірмового планування цей принцип реалізується через координацію 

та інтеграцію діяльності елементів системи. 

Інтеграція – це взаємодія об'єктів планування різних рівнів управління   

(рис. 2.1.). 

Принципи планування – це основні правила 

(теоретичні посилання), які необхідно виконувати, щоб у 

процесі планування створити передумови для розробки 

найбiльш оптимального плану. 
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Рис. 2.1 – Вертикальний рiвень взаємодії пiдроздiлiв підприємства  
 

Координація – це взаємодія об'єктів планування одного рівня управління      

( рис. 2.2.) 

 

                    

 

Рис. 2.2 – Горизонтальний рiвень взаємодії пiдроздiлiв підприємства 
 

Iз схеми видно, що процес координації не обмежується наведеними на 

рисунку 2.2. пiдроздiлами. Так, у даному прикладi, колійна  служба мiського 

електричного транспорту погоджує виконання ремонту трамвайної колії з 

службою руху та вiддiлом матерiально-техничного забезпечення, котрi у свою 

чергу, координують дiяльнiсть iнших пiдроздiлiв, що пов’язанi з забезпеченням 

ремонту в рамках поточної дiяльностi (пасажирськi  та грузове депо) у 

вiдповiдностi зi своїми функцiями.  

aПринцип участі 

Він виходить з постулату про те, що найважливішим продуктом 

планування є, за великим рахунком, не сам план як такий, а процес планування. 

Таке твердження ґрунтується на тому, що участь у процесі планування сприяє 

постійному підвищенню працівниками  рівня кваліфікації, забезпечує більш 

повне розуміння економічних наслідків тих, чи інших рішень, формує нові 

навички і знання. Розширюючи можливості окремих працівників, планування 

Підприємство 

Цех 

Дiльниця 

Вiддiл 

Сектор (група) 

Вiддiл МТЗ Служба руху 
МЕТ 

Колійна 
служба МЕТ 
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підвищує тим самим і можливості організації в цілому у вирішенні більш 

складних завдань.   

 

 

 

aПринцип безперервності. 

Він передбачає організацію максимально часто повторюваного процесу 

планування, який би оптимально дозволяв реагувати на зміни  умов 

господарювання, що відбуваються (тобто повинна існувати циклічність 

планування).  Це пов'язано з тим, що невизначеність зовнішнього середовища і 

можливість появи факторів, які раніше не прогнозувалися, чи зміна ступеня 

їхнього впливу, роблять необхідним постійне корегування оцінки очікувань 

підприємства з урахуванням змiни можливого горизонту планування, а також 

необхiдностi взаємоузгодження планів рiзного рiвня (довго-, середньо- й 

короткострокових). 

aПринцип гнучкості 

Цей принцип вимагає, щоб у процесі розробки планів забезпечувалася 

можливість вносити змiни, насамперед,  в обсяги  виробництва та номенклатуру 

виробiв у зв'язку зі зміною обставин, тобто повинні бути передбачені механізми, 

що додавали би планам і самому процесу планування можливість адаптації до 

нового внутрішнього і зовнішнього середовища та необхiднi для цього резервнi 

ресурси. 

aПринцип точності 

Цей принцип вимагає, щоб  довгостроковi плани складалися з таким 

ступенем точності, що були б сумісні з навислою над фірмою невідомістю. 

Деталізація і конкретизація планів повинна бути в межах реальних можливостей, 

що надає інформація про зовнішнє і внутрішнє середовище в плановому періоді. 

Плани на наближчу перспективу мають бути максимально наближеними до 

можливостей підприємства, щоб забезпечити ефективнiсть його дiяльностi. 

Планування, засноване на принципі участі, називають 
партисипативним. 
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У процесi розвитку методологічних основ планування перелiк принципiв 

планування доповнювався  (див. [ 4, 6 ]), але вищезгаданi науковi принципи 

планування є базовими. 

Методи  планових розрахунків. Пiд час здiйснення процесу планування 

різноманітна інформація, що надходить до суб’єкту планування, обробляється за 

допомогою спецiльного iнструментарiю – методiв планування.  

 

 

 
 

Методи планування являють собою сукупність способів і прийомів, за 

допомогою яких забезпечується розробка і обґрунтування планових документів; 

при цьому, мають  на увазі також організацію процесу прийняття рішень, 

стимулювання генерації ідей. 

Методичний апарат планування діяльності підприємства є надзвичайно 

багатим. Він урізноманітнений запозиченнями та спільністю з інструментарієм 

інших споріднених науково-практичних галузей знань. Основнi пiдходи до 

визначення планових показникiв можна  класифікувати за ознаками, наведеними 

на рис. 2.3. [20].  

У планових розрахунках зазвичай оперують кількісними 

характеристиками, що зводяться в систематизовану певним чином сукупність 

показників. Якісні ознаки стану чи процесу, що характеризують його, але не 

мають кількісних значень, використовують у плануванні значно рідше - разом із 

кiлькiсними характеристиками економiчних процесiв вони виконують завдання 

економічного діагностування. 

Проведення планових розрахунків супроводжується одночасним 

застосуванням багатьох різноманітних методів, які, поєднуючись, утворюють так 

звані комплекси з певним призначенням і сферою використання. 

Такі комплекси зазвичай називають моделями планування. Вирізняють три 

основні різновиди таких моделей: описові, аналітичні та імітаційні. 

Метод -  прийом (інструмент),  чи процедура, що має важливе            

значення для успішного виконання поставленого  завдання. 
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Рис.2.3. - Класифікація основних підходів до визначення планових показників 

 

Основнi пiдходи до визначення планових показникiв 
класифікують у залежностi вiд наступних  ознак: 

•ресурсний (від  
можливостей) 

•цільовий (за  потребою) 

вихідної  позиції при   
розробцi  плану 

принципiв визначення  
планового показника 

• екстраполяційний                                   
(від досягнутого рівня) 

•  інтерполяційний  (від  
майбутнього кінцевого 
результату) 

кiлькiстi варіантів 
 розроблення плану 

cпособу розрахунку  
планового показника 

форми подання  
планових розрахунків  

• одноваріантний 

• багатоваріантний 

• статистичний 

• факторний 

• нормативний 

• економіко-математичний 

• табличний 

• графічний 

• логіко-структурний 
(сітковий) 

• текстовий 
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Найпростіші та найпоширеніші в практиці — описові (дескриптивні) 

моделі (перша група). Вони містять невелику кількість елементів і ґрунтуються 

на простих математичних розрахунках показників, значення яких обчислюється 

як алгебраїчна сума (адитивна модель), як добуток (мультиплікативна), як 

відношення (кратна) або ж як поєднання зазначених способів (змішана).  

Друга група — аналітичні (пояснювальні) моделі. Параметри таких 

моделей задані функціональною формою залежності: як залежні та незалежні 

змінні величини.  

Аналітичні рівняння доповнюються системою обмежень, найчастіше 

ресурсних. Особливість аналітичних моделей полягає в тому, що вони дають 

змогу уявити можливі наслідки подій через визначення очікуваних змінних за 

тих чи інших умов. Аналітичні моделі з уведеною цільовою функцією 

перетворюються в моделі прийняття рішень, що дає змогу не лише передбачити 

можливі варіанти дій, а й вибрати з них оптимальний. 

Третя група моделей - імітаційні - налаштовані на відтворення реальних 

ситуацій і дають змогу маніпулювати створеною моделлю з метою знайдення 

оптимального рішення через імітацію наслідків за всіма можливими варіантами 

дій. Вони унаочнюють механізм причиново-наслідкових зв'язків в економічних 

подіях на підприємстві, тому використовуються також як тренінгові засоби. 

Оскільки в процесі планування зазвичай використовують комплекс 

методів, то надзвичайно важливою проблемою є раціональний вибір такої 

комбінації. Це пiдтверджує тезу про те, що планування є творчiй процес. Так, 

Джорд  Стайнер пише, що шлях вiд цiнної ідеї до втiлення її у кiнцевий 

комерцiйний продукт та прибуток, довгий та небезпечний, i творчiсть може i 

повинна охоплювати весь цей шлях. [ 5 ].  При цьому мається на увазі не тiльки 

визначення  моделi чи комбінації  методів,  а й виконавців, оскільки планова 

діяльність в умовах ринкової економіки має досить імпровізаційний характер і в 

значній мірі її зміст, послідовність і робочий інструментарій задаються самим 

працівником, що здійснює розробку плану, бо за умов високого рівня 

невизначеності економічного середовища, у якому функціонує підприємство, 
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Балансовий  

навіть складна математична модель далеко не завжди здатна мінімізувати 

негативні наслідки впливу безлічі чинників.  Необхiднicть творчого підхіду до 

планування обумовлена і тим, що економiчна ситуацiя постiйно змiнюєтся, а 

тому необхідно кожного разу визначатися з можливістю використання 

традиційних рішень або шукати нові шляхи вирішення поставлених завдань.  

До методів, що найчастіше  використовуваються під час планування, 

можна віднести: 

Цей метод реалізує вимогу забезпечення 

пропорційного розвитку економічних систем. Він 

передбачає узгодження в планових розрахунках ресурсів і потреби в них.  

Розробка балансів починається з визначення потреби в ресурсах. Потім 

встанавлюються можливості підприємства задовольнити їх за рахунок власного 

виробництва, власних коштів, залучення кредитів і т.ін. Далі йде процес 

“ув'язки” балансу (забезпечення збалансованостi потреби та наявностi ресурсу). 

Під час нього розглядаються заходи, що дозволяють збільшити кількість  

ресурсу або скоротити потребу в ньому.  

 

                             Даний метод є одним з тих, що часто використовують у  

плануваннi. Суть його полягає в обґрунтуванні планових показників за 

допомогою різноманітних норм і нормативів. 

Норма характеризує науково обґрунтовану максимально припустиму міру 

витрати ресурсу на одиницю  продукції, чи виду робіт (послуг) у прийнятих оди-

ницях виміру,наприклад, витрати води на одного мешканця в літрах за добу; ви-

трати миючих засобів на прання білизни в кілограмах на 100 кг сухої білизни і т.ін. 

Нормативи являють собою досить широкий спектр показників, що, як 

правило, характеризують або ступінь використання ресурсу (відсоток 

завантаження номерного фонду готелю, фондовіддача, рентабельність і т.ін.), 

або регламентують взаємини між учасниками виробничого процесу з питань 

розподілу отриманих результатів  ( податок на прибуток, нормативи утворення 

фонду оплати праці, нормативи відрахувань у пенсійний фонд і т.ін.). 

Нормативний 
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Граничний аналіз 

За характером поширення норми й нормативи, що використовуються в 

процесі планової діяльності, можуть бути:  

– міжгалузеві, що розробляють на види робіт, що здійснюють приблизно в 

однакових умовах на підприємствах різних галузей (загальногалузеві 

нормативи), наприклад, вантажно-розвантажувальні роботи; 

– галузеві, що регламентують витрати на всіх підприємствах галузі, 

наприклад, норматив площі, що вбирається, для працівників, зайнятих 

прибиранням прибудинкової теритотії; 

– нормативи, застосовувані до однотипної діяльності  підприємств різних 

галузей чи їхніх підрозділів, наприклад, нормативи, що регламентують 

діяльність персоналу пралень поза залежністю від того, чи є пральні 

підприємствами побутового  обслуговування, чи підрозділами лікарняних 

або готельних комплексів; 

– цехові (заводські), що розробляються на самому підприємстві, наприклад, 

норми витрати миючих засобів на прибирання номерів у готелі. 

 Цей метод дозволяє знаходити прибуткове 

співвідношення витрат і доходів підприємства. Він 

прийнятний у тих випадках, коли є можливість 

підрахувати граничні витрати і зіставити їх з граничними доходами. Метод 

найчастiше використовують для визначення оптимальних обсягiв виробництва. 

Граничний доход (граничні витрати) – це середнє збільшення доходу 

(витрат) у розрахунку на додаткову одиницю продукції, що викликан збільшенням 

виробництва більше, ніж на одну одиницю. Їх визначають за формулами 

Дг = ∆ Д / ∆ V     та       Вг = ∆ ТС /  ∆ V, 

де Дг– граничний доход, грн.;  

Вг – граничнi  витрати, грн; 

∆ Д – зміна доходу при зміні обсягу виробництва на ∆ V  од.; 

∆ ТС– зміна витрат при зміні обсягу виробництва на ∆ V  од.; 

∆ V - зміна  обсягу виробництва, од. 

Вихідним положенням методу зіставлення граничних показників є те, що 

збільшення обсягу виробництва ефективне, доки величина додаткового доходу 

на одиницю продукції перевищує величину додаткових витрат. 
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Одним з варіантів методу граничного аналізу є так звана точка 

беззбитковості, що характеризує обсяг продаж, при якому виторг від реалізації 

продукції збігається з витратами виробництва. 

Графічна інтерпретація даного методу наведена на рис. 2.4. 

 

          

 

  

    

   

                                                                              Обсяг реалізації  

                       0                                     Vтб    (натуральні показники ).  
      

                      Рис. 2.4 – Графік точки беззбитковості 
 

При визначенні цього показника приймається те, що витрати на 

виробництво продукції можуть бути розподілені на умовно-постійні (FС) і 

умовно-змінні (VС)  залежно від характеру їхньої зміни при зміні обсягів 

виробництва. Умовно-постійні витрати найчастіше  не змінюються при зміні  

обсягів виробництва чи змінються ступінчасто (наприклад, амортизація, 

управлінські витрати), а умовно-змінні – змінюються пропорційно до зміни 

обсягів виробництва (витрати сировини, витрати на ремонт виробничого 

обладнання і т.ін.). Тому FС визначаються в цілому на весь обсяг, а VС у 

розрахунку на одиницю  продукції або послуг.  

Виторг (доход) від реалізації продукції (Д) визначається добутком 

кількості одиниць продукції (V) на ціну одиниці продукції (Ц): 

Д=V*Ц                                                           (2.1). 

Сукупні поточні витрати (ТС) складаються з  FC  і VC: 

       ТС=FС+VC*V                                          (2.2.) 

Кількість одиниць реалізованої продукції, необхідна для досягнення точки 

беззбитковості, буде дорівнювати. 

Vтб= FC / ( Ц -VC)                                           (2.3.) 

В
ар
ті
сн
і  

по
ка
зн
ик
и.

 Д 

ТС 

FC 
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Більш детально ці та інші методи, що використовуються при плануванні 

майбутнього розвитку, необхідно розглянути, використовуючи фахові 

літературні джерела (наприклад , [5,6,8 ]). 

Різновиди планів. Функціонування системи планування на підприємстві 

передбачає чітку взаємодію її основних підсистем  (комплексів)  планових 

розрахунків, які взаємоузгоджуються за часом, змістом та функціональними 

сферами діяльності підприємства та взаємодоповнюють один одного. Кожен з 

цих комплексів має своє, визначене його змістовним навантаженням,  місце у 

системі планування. Відрізняються означені комплекси також методами та 

моделями планування, ступенем визначеності (імовірності досягнення)  системи 

показників, що характеризують майбутню діяльність об’єкта планування, 

ступенем деталізації параметрів майбутнього його стану тощо. Відмінності 

підсистем планування (видів планів) за рисами, що визначають характерні 

відзнаки планів (цільове спрямування, рівень деталізації показників, 

періодичність розроблення тощо) наведено у табл. 2.1. у відповідності до [12]. 

У різних літературних джерелах іноді зустрічаються  різні назви для деяких 

планів (комплексів) та по-різному окреслюють їх завдання та терміни, в яких вони 

використовуються, що підтверджує вірність тези про постійний розвиток плано-

логії як науки в часі та відбиває загальноекономічні тенденції. Найпоширенішим 

нині є погляд, що головними в діяльності підприємства є стратегічні аспекти його 

діяльності. Тож основними підсистемами планування варто вважати: 

– генеральне цільове та (або) стратегічне планування ; 

– тактичне планування. 

Ці підсистеми охоплюють сферу так званого техніко-економічного 

планування. Відповідно до зазначених підсистем вирізняють і комплекси планових 

розрахунків, тобто комплекси планів. Сутністю генерального цільового планування 

є визначення найважливіших цілей діяльності підприємства й цілей-дій, які з них 

випливають. До цього комплексу входить: обґрунтування досягнення загальних 

матеріальних, монетарних і соціальних цілей; освоєння нових сфер діяльності та 

залучення нових груп споживачів; завдання з питань зростання прибутку та 

збільшення вартості капіталу; формування ділового іміджу підприємства тощо. 

Покладання генеральних цілей – є концептуально важливим для підприємства й 

визначальним щодо його  філософії існування у суспільстві. 
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Таблиця 2.1 – Характерні риси основних рiзновидiв планових комплексiв 

(пiдсистем планування) 
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Планування досягнення цілей становить зміст стратегічного планування. 

На основі поставлених цілей тут визначаються обсяги й структура продуктово-

асортиментної програми підприємства, а також ресурсів (потенціалу), 

необхідних для виробництва та реалізації продукції на перспективу. 

Стратегічне планування безпосередньо пов'язане з діяльністю підприємства 

в, так званому, довгостроковому періоді, оскільки зміна потенціалу передбачає: 

планування розміру підприємства і структури виробництва (виробничої 
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потужності), визначення структури капіталу, а також організаційної структури, 

юридичної форми й системи управління підприємством у цілому. 

У процесі тактичного планування, на відміну від стратегічного, 

функціонування підприємства розглядається в межах бiльш вузького  періоду, 

найчастіше — річного, у  рамках певної продуктової програми, заданого потенціалу й 

системи управління. Воно охоплює всі сфери виробничо-господарської діяльності 

підприємства й підпорядковує їх досягненню цілей, тому плани формують за 

функціональною спрямованiстю, а саме: випуск продукції, її реалізацію; 

забезпечення виробництва необідними засобами (обґрунтування виробничою 

потужністю), матеріальними й трудовими ресурсами; визначення витрат і фінансових 

результатів. У підсистему тактичного планування входить також розроблення планів 

за виробничими й обслуговуючими підрозділами підприємства, які забезпечують 

досягнення загальних цілей.  

Усі зазначені комплекси розробляють або з визначеним інтервалом або  

безперервно. Це  залежить від періоду надходження інформації, що дозволяє 

уточнювати очкувані умови діяльності підприємства та його стан на конкретний 

момент часу. По мірі надходження такої інформації, встановлені раніше показники 

планів уточнюються та при необхідності – коригуються або навіть кардинальним 

чином – змінюються. Генеральні цілі встановлюють на максимально тривалий 

термін з огляду на можливості передбачення (в умовах ринку, найчастіше,  це  3-5 

років). Стратегічні цілі охоплює період стабільно визначеного зовнішнього 

середовища, та мають більшу конкретизацію. Тактичний план доцільно розробляти 

як уточнений стратегічний на календарний рік.  

Зважаючи на те, що генеральні цілі завжди виражають цінністні орієнтири 

вищого керівництва підприємства й частково формуються у вигляді директив 

загального характеру, їх часто виносять за межі планування, вважаючи їх початком 

розроблення всіх інших комплексів розрахунків. За таких умов завдання 

генерального цельового планування приймають на себе стратегiчнi плани [9]. 

Характерні особливості іншiх видів планiв будуть розглянутi надалi (див. теми  

5 та 14). 

Змістове поєднання й координація планів у межах стратегічного та 

тактичного планувань здійснюється за допомогою дотримання, так званої, 

рангової послідовності через визнання одного з планів первинним, а інших, 

відповідно, вторинними (похідними). 
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Стосовно первинних та похідних планів відрізняють два основні випадки. 

В одному з них – первинний план є попереднім, приблизним розрахунком, що є 

основою для розроблення всіх інших деталізованих планів. Як правило, 

первинність такого плану визначається через генеральну мету (цілі) 

підприємства. Якщо, наприклад, метою є досягнення високого фінансового 

результату, то первинним планом може бути фінансовий план, як складова 

генерального цільового планування підприємства. Якщо метою є  лiквiдацiя  

«вузького місця» на підприємстві, тоді це може бути план техничного розвитку. 

У загальному випадку первинним планом є виробнича програма, на базi якої  

формують показники iнших роздiлiв.  

Склад планiв і організація їх розробки.  Результати планових розрахункiв 

прийнято зводити у плановi та планово-звiтнi документи. Планово-звiтнi 

документи зазвичай мають деталiзацiю планового перiоду. Наприклад, у роцi 

видiляють квартали або мiсяцi з поданням показникiв, що досягнутi, 

наростаючим пiдсумком. Комплекс цих документiв створює цiлiсну картину 

майбутнього  й реального розвитку підприємства у плановому перiодi.  

Як правило, плани готують у виглядi таблиць. Окрiм  таблиць можуть вико-

ристовуватись графіки, що або iлюструють данi таблиць, або несуть самостiйне 

iнформацiйне навантаження, як один з видiв планових документiв, та коментарi. В 

залежностi вiд виду планового комплексу може бути доцiльним наведення ко-

роткого резюме. Розгорнутий склад плану наведен у підручнику  [12, с. 35]. 

Пiдходи до органiзації планової роботи залежать вiд прийнятої системи 

управлiння, що обумовлює ступень його централiзації. Звiдси в організаційному 

аспекті виникає потреба вирiшити питання централізації та децентралізації у 

виконанні планувальних робіт. Під час розв'язання питання про співвідношення 

централізації та децентралізації в плануванні вирішальне значення має  

регламентування повноважень щодо прийняття рішень та підпорядкованості для 

суб'єктів планування в підрозділах підприємства. 

Зазвичай системотворні інтеграційні завдання, що стосуються підприємства в 

цілому, вирішують централізовано. Це можна сказати також про планування 

великомасштабних проектів. Інші завдання планування варто вирішувати 

децентралізовано, щоб використати відповідну професійну компетентність 

економістів, забезпечити своєчасність і гнучкість планування та підвищенням 

мотивації праці посилити відповідальність за складання планів та їх виконання. 
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Вищий за рангом відділ, що займається плануванням на підприємстві, 

зайнятий, передусім, розробленням та вдосконаленням дiючої на підприємстві 

системи планування. До його функцій також відносять: 

– змістово-організаційну підтримку керівництва підприємства під час підготовки й 

проведення робіт зі складання планів; 

– методичне забезпечення розроблення планів структурних підрозділів 

підприємства; 

– підготовку й подання матеріалів з аналізу стану зовнішнього середовища; 

– зведений аналіз діяльності підприємства в цілому; 

– поточний контроль за процесом виконання планів і подання даних про наявні 

відхилення; 

– аналіз причин відхилення у виконанні плану та розроблення пропозицій щодо 

коригування планів; 

– координацію підготовки окремих розділів плану й розроблення зведеного 

плану. 

Розроблення стратегічних планів — також його виключна прерогатива . На 

великих підприємствах ця функція може стати відокремленою й виконуватися 

спеціалізованим відділом стратегічного планування. 

Крім центрального планового відділу на підприємстві можуть діяти також 

інші структурні одиниці, які здійснюють аналогічні функції як централізовано, так і 

децентралізовано. Планування за окремими функціями виробничо-господарської 

діяльності у вітчизняній практиці здійснювалося спеціалізованими відділами: 

планово-виробничим, планово-економічним, праці й заробітної плати, матеріально-

технічного забезпечення і збуту та ін. За кордоном широко використовують 

створення спеціалізованих комісій (комітетів), до роботи в яких на тривалий термін 

залучають залежно від конкретних проблем різних керівників, менеджерів та 

професіоналів. Вони проводять процеси планування підприємства в цілому або 

розробляють окремі комплекси планів. Важливою функцією таких комісій є 

проведення нарад з планування, на яких затверджуються плани й доводяться до 

відповідних лінійних і функціональних структурних підрозділів. На нарадах 

обговорюють також фінансово-економічні результати роботи, аналізують 

виконання планів і причини відхилень. 

Останнім часом активно дискутується питання про передавання частини 

роботи з обгрунтування планових показників стороннім консультаційним 
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фірмам або індивідуальним консультантам. Таке рішення є доцільним, якщо 

зовнішні консультанти можуть запропонувати більш якісні та (або) економічно 

вигідні умови. Переваги передачі «на сторону» частини допоміжних функцій 

планування та управління полягають, насамперед, у використанні професійних 

знань зовнішніх фахівців, крім ці фахівці можуть бути об'єктивнішими за 

працівників підприємства. Водночас, при цьому треба бути обережними і 

враховувати, що необхідна для їх роботи інформація може мати  конфіденційний 

характер і цікавити конкурентів. 
 

Питання для самоперевiки 
1. Розкрийте сутнiсть термiну «система планування».  

2. Назвіть складові системи планів, розкрийте ту роль, яку вони виконують в 

процесі здійснення планової діяльності. 

3. Хто або що є суб’єктом  та об’єктом у процесi планування? 

4. Обгрунтуйте необхідність дотримання принципів під час організації 

процесу планування. 

5. Який або які принципи планування забезпечують вiдповiднiсть планiв 

реальним умовам господарювання? 

6. Який або які принципи планування забезпечують узгодженість дій (планів) 

підрозділів підприємства? 

7. Який або які принципи планування забезпечує узгодженість планів різних 

видів? 

8. Коли існує доцільність передання частини роботи з розробки планів 

стороннім виконавцям? 

9. Що Ви розумiєте пiд поняттям «метод планування»? Назвiть декiлька з них 

та розкрийте їх сутнiсть. 

10. Що Ви розумiєте пiд поняттям «моделi планування»? Назвiть їх  та 

розкрийте їх сутнiсть. 
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ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ 

ПРОДУКЦІЇ 
 

Цель маркетинга – так хорошо познать и понять 

клиента, что товар или услуга будут точно 

подходить последнему и продавать себя сами. 

                                                      / П. Друкер/ 

 

Маркетингові дослідження, їхній зміст, цілі та види. У процесi свого 

функцiонування для забезпечення успiху та сталого розвитку підприємства 

потребують максимально точних, наскільки це можливо в ринкових умовах,  

знань про майбутнi умови господарювання, бо  з переходом вiд економiки 

адмiнистративно-командної до ринкової змiнилась фiлософiя економiчних 

вiдносин від економіки «ринку продавця» до економіки «ринку споживача».  При 

цьому, насамперед, необхiдна iнформацiя про потреби та очікування 

споживачив, рiвень конкуренції, можливi обсяги збуту, а отже - необхiднi 

вiдповiднi маркетинговi дослiдження.   

 

 

 

Оскільки сьогодні підприємства діють у нестабiльному, мiнливому 

середовищі, тому iнформацiя про стан ринку швидко втрачає актуальнiсть. 

Протистояти таким умовам допомогає маркетингова база знань, що повинна 

постiйно оновлюватися. Це специфiчнi знання, що потребують вiд тих, хто 

займається їх накопиченням та обробкою, достатнього досвiду, вмiння збирати 

та аналiзувати отриманi данi. Тому останнiм часом проведення маркетингових 

дослiджень часто доручають спецiалiзованим фiрмам. 

Ефективне маркетингове дослідження, як правило, охоплює п'ять 

послідовних етапів: постановка завдання та визначення цілей; розроблення плану 

дослідження; збирання інформації; аналіз інформації; надання результатів.  Бiльш 

детально сутнiсть цих  етапiв може бути розглянута  за Ф. Котлером [7]. 

Маркетинговi дослiдження – це маркетингова послуга, яка 
збирає, аналiзує та iнтерпретує маркетингову iнформцiю. 
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Класифiкацiя маркетингових дослiджень згiдно [ 16] наведена в наступнiй 

табл. 3.1.  
 

Таблиця 3.1 – Класифiкацiiя маркетингових дослiджень 
 

Маркетинговi      
дослiдження 

Сутнiсть 

- за  призначенням: 
1. Пошукові Допомагають вивчити суть проблеми; встановити, що                  

проблема є, та з'ясувати природу цієї проблеми.  
2. Описові 
 

Виявляють якісний бік явищ, їхню структуру.              
Результати  може бути покладено в основу гіпотез. 

3. Пояснювальні Дають відповіді на запитання, виявлені у процесі  
описових досліджень, тобто про причини, що привели до 
певного  якісного стану або структури явища. 

4. Передбачальні Дають інформацію про реакцію ринку на цiну, рекламну     
компанiю, новий товар, тощо. 

- за системою проведення та практичного спрямування: 
1. Тематичні Спрямовані на одержання інформації з окремої теми           

(проблеми),  що виникла. 
2. Програмні Дослідження, які практикують для досягнення певної мети. 
3. Систематичні Дослідження, які проводять безперервно, щоб поперед-

жувати проблеми або виявляти їх на ранніх стадіях. 
 

Головна кiнцева мета проведення маркетинговиг дослiджень — 

визначення реальних цілей за обсягами збуту та способiв їх досягнення з точки 

зору маркетингу. Дані, що відображають динаміку продажу, у тому числі для 

окремих груп споживачів та товарiв, дають змогу спеціалістам бiльш точно 

формулювати цiлi дiяльностi пiдприємства та з бiльшою ефективнiстю планувати 

його роботу з їх реалiзації. Треба вiдзначити, що проведення маркетингових 

дослiджень найбiльш важливе для тих пiдгалузей житлово-комунального 

господарства, де має мiсце достатньо висока конкуренцiя (готельне 

господарство, квiтникарство). Для тих підприємств, що мають монопольне 

становище на ринку (водопровід, підприємства водовідведення тощо), 

маркетинговi дослiдження є сенс робити з метою визначення стратегічних 

завдань розвитку, враховучи, що в галузi реалiзується курс на ринковi 

перетворення, складовою частиною яких є демонополiзацiя.  
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Значення визначення прогнозу продажу обумовлено тим, що ця iнформацiя 

конче потрібна для планування усіх аспектів діяльності підприємства: визначення 

потреби у додаткових потужностях та завдань з продуктивності працi, наймання 

необхідної робочої сили,  визначення обсягів закупівлі сировини відповідно до 

потреб виробництва,  розміру необхідних  обігових коштів та інвестицій  тощо. 

Якщо прогноз буде недостатньо точним,  підприємство витратить кошти на 

формування надлишкових запасів і виробничих потужностей або не зможе 

задовольнити потреби ринку. У любому випадку воно понесе економiчнi втрати.  

Для прогнозування обсягу продажу необхідно оцінити рівень попиту на 

продукцію. Попит може визначатися на шести товарних, п'яти територіальних і 

трьох часових рівнях (див рис. 3.1. згідно із [7 ]).  Оцінку кожного з цих рівнів 

використовують для відповідних цілей підприємства (у короткостроковому 

перiодi попит на конкретний товар визначає ресурсне забезпечення, у 

регiональному довгостроковому аспектi - iнформацiя про попит необхiдна, 

наприклад, для вирішення питання про створення в певному районі 

дистриб'юторської мережі тощо).  

Обсяг збуту продукції широкого вжитку планується на основi договорiв 

мiж пiдприємством та замовником. План збуту продукції промислового 

призначення може враховувати державне замовлення, контракти та портфель 

інших замовлень. При визначеннi попиту на таку продукцiю обов’язково 

необхiдно враховувати стадiю життєвого циклу товару, на якiй вiн зараз 

знаходиться. Визначення етапу життєвого циклу, на якому знаходиться  товар 

(етап 0- розробка товару; 1 —виведення товару на ринок; 2 — етап росту обсягів 

продаж; 3 — етап зрілості; 4 — етап насичення попиту; 5 — етап занепаду), 

дозволяє полегшити орiєнтування в перспективах його подальшого 

вирробництва та вiдповiдним чином формувати виробничу програму, оскiльки 

підприємства, щоб постійно підтримувати свою виробничу програму на 

відповідному рівні, найчастіше виробляють декілька видів товарів одночасно та 

весь час аналізують конкурентноспроможнiсть окремих видів товарів для 

загальної оцінки перспектив пропозиції підприємства. 
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Рис. 3.1 – Варiнти видiв попиту 
 

При вивченні попиту на продукцію визначаєтся: 

 1) загальна місткість ринку протягом планового періоду (МР) : 

                                  МР =Ч*Ц*К,                        

де Ч — кількість покупців товару;  

К — середня кількість покупок одного покупця; 

Ц — середня ціна товару. 

2) місткість територіального ринку, де розміщене підприємство; 

3) результати ринкового тестування,  що проводять з метою вивчення 

можливостей реалізації нового товару; 

4) результати аналізу даних про реалізацію продукції за минулі роки. 

Для оцінювання майбутнього попиту на продукцію підприємства 

використовують рiзнi методи. Їх переваги та недолiки наведенi в табл. 3.2. 

Серед наведених методів прогнозування перспективного попиту на 

конкретні товари найчастіше використовуються ті з них, що грунтуються на 

різного роду опитуваннях (опитування покупців, опитування думки працівників, 

методи, що базуються на різних варіантах експертних оцінок), оскільки 

встановлення всілякого роду матиматичних залежностей попиту від обраних 

чинників використання більш ускладнено. 

Отже, дослідження ринку дає змогу одержувати інформацію, передусім, про: 

клієнтів ринку; розміри ринку та його характеристику; географію розміщення 
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потенційних покупців і споживачів; попит; частку ринку фірм-конкурентів; стру-

ктуру, склад і організацію роботи збутової мережі, яка обслуговує цей ринок, тощо. 

Шляхи впливу на попит та планування реклами. При формуваннi плана 

збуту необхiдно пом’ятати, що iснує ряд основних  чинникiв впливу на попит. Це, 

насамперед, цiна товару, його якiсть, упаковка товару, сервісне обслуговування, 

канали поширення, місцерозташування підприємства, фірмовий асортимент тощо.  

Найбільш тісна залежність iснує між ціною та обсягом збуту. Попит на 

ринку збільшується при зменшенні ціни і навпаки. На практиці при використанні 

цього чинника необхідно враховувати власнi питомі витрати на виробництво 

товарів та реакцію конкурентів на зміну цін на продукцію.  

Підвищення якості продукції - довгий процес, який зазвичай потребує 

вкладання інвестицій в удосконалення технології виробництва, закупківлю 

нового обладнання та ін. Тому підприємство, що виробляє продукцію вищої ніж 

у конкурентів якості, одержує перевагу у часі, яку використовує для розширення 

своєї частки на ринку і збільшення обсягу збуту. 

Упаковка товару зберігає його, полегшує транспортування і використання, 

представляє товар у більш привабливому вигляді. Тому упаковка сприймається 

як складова частина якості товару. 

Сервісне обслуговування (доставка, оформлення кредиту тощо) при iнших 

рiвних умовах сприяє залученню додаткових споживачів, що впливає на 

збільшення обсягу збуту продукції. 

Вибір каналів розподілу товару теж має важливе значення для його збуту. 

Форми таких каналів залежать від властивостей товарів, розміру партій, порядку 

реалізації, зберігання і обслуговування, витрат на ці цілі.  

Місцезнаходження фірми – найбільш  важливе у роздрібній торгівлі, та для 

пiдприємств, що надають послуги. Цей чинник має значення також і з точки зору 

витрат за оренду приміщення або земельної ділянки.  

Окрiм основних iснують так званi додатковi чинники впливу на попит 

Додаткові параметри впливу на збут також мають велике значення для 

збільшення обсягів збуту продукції. Це діяльність продавців і торгових агентів, 

яка проводиться з покупцями в магазинах, агентами в місцях помешкання 

споживачів, при обслуговуванні по телефону на замовлення та ін. Така 

діяльність збільшує кількість покупців і обсяг збуту товару. Особливе значення 

серед додаткових факторiв впливу займає реклама. 
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Таблиця 3.2 – Переваги й недоліки різних технологій прогнозування [12] 
 

Метод Переваги Недоліки 
1 2 3 

Метод 
споживчих 
очікувань 

1. Прогноз здійснюють самі спо-жи-вачі. 
2. Інформація про очікуване викорис-
тання продукту може бути дуже деталь-
ною. 3. Зауваження враховують під 
часпланування маркетингових заходів. 
4. Ефективний для прогнозу збуту нових 
продуктів.  

1. Необхідний ретельний відбір 
споживачів. 2. Не дуже ефектив-
ний для споживчих товарів.                                              
3. Залежить від точності оцінок         
споживачів. 4. Високозатратний, 
займає багато часу, трудомісткий.  

 Загальна 
оцінка 
працівників 
відділу збуту  

1. Враховує знання персонал, які                                                                        
відповідальнi за результати. 2. Досить 
точний. 3. Допомагає в контролюванні 
та   спрямуванні збутової діяльності. 
4. Можливий прогноз збуту для               
окремих територій.  

1. Оцінювачі (персонал) можуть                     
бути упередженими. 2. Розроб-
ляю-чи план, інколи необхідно 
нейтралізувати   упередження. 
3. Якщо оцінка упереджена, то                        
процес коригування даних може                        
бути дорогим. 

Висновки 
керівництва 
підприємства  

1. Швидко та легко отримати. 2. Не 
потребує статистичних даних. 3. Врахо-
вує «колективну мудрість» керівників 
вищого рівня. 4. Ефективний для нових 
інновацій-них продуктів.  

1. Результатом є зведений прогноз. 
2. Дорогий. 3. Розпорошує 
відповідальність за прогноз. 4. 
Суб'єктивність оцінки у наслідку 
впливовості окремих керівників.  

Метод  Дельфі 1. Мінімізує ефект суб'єктивності оцінки. 
2. Може використовувати  статистичну 
інформацію.  

1. Може бути дорогим і тривалим.  

Тестування на   
ринку  
(пробний  
збут) 

1. Забезпечує реальне визначення спо-
живчої реакції на продукт. 2. Дає змогу 
оцінювати ефективність загальної  мар-
кетингової програми. 3. Ефективний для 
нових та  інноваційних продуктів.  

1. Дозволяє конкурентам дізнатися 
про наміри підприємства. 2. Дає 
можливість конкурентам ужити 
запобіжних заходів. 3. Ви-тратний 
та тривалий. 4. Часто займає ба-гато 
часу для точної оцінки почат-кового 
та подальшого попиту. 

Аналiз 
часових 
тенденцiй 

1. Використовує данi минулих  перiодiв. 
2. Об’єктивний та недорогий. 

1. Неможливий для використан-ня 
щодо нових продуктiв. 2. Потре-бує 
спецiальних знань та навичок, а 
також обгрунто-ваних оцiнок 
факторiв, що вплинули на сезоннi 
змiни. 3. Кiнцевий прогноз важко 
розподiлити за територiями. 4. Не 
враховує запланованих маркетин-
гових заходiв. 

Статистичний          
аналіз попиту 

1. Грунтується на інтуїтивні оцінці. 
2. Потребує кількісного вимірювання 
припущень, на яких грунтується оцінка. 
3. Викриває приховані фактори, що 
впливають на збут. 4. Об’єктивний 

1. Фактори, що впливають на збут, 
мають залишатися незмін-ними й 
бути чітко визначеними для  
здійснення точної оцінки. 2. Ви-
магає спеціальних навичок і 
досвіду. 3. Деякі менеджери не 
бажають використовувати цей 
метод з огляду на його складність. 
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Iснує богато видiв реклами: інформаційна, переконуюча, нагадуюча, 

підкріплююча. Основні носії реклами: газети, телебачення, презентаційні засоби, 

радіо, журнали, вулична реклама, телефонні дзвінки, магнітофонні записи, 

слайди та відеозображення. 

Реклама потребує значних витрат, а тому мусить бути ретельно 

спланована. Процес планування реклами  представлений нижченаведеною 

схемою (рис. 3.2.). 

У процесі розробки програми рекламування з точки зору планування 

найбiльший iнтерес викликають питання планування рекламного бюджету та 

визначення ефективностi рекламної компанії.  

Пiд час встановлення рекламного бюджету, який формується  в залежності 

від цілей реклами та її носіїв, використовують  два підходи: аналiтичний та не-

аналiтичний.  При реалiзації кожного з них використовують свої методи (табл.  3.3). 
 

Етап 1  Iдентифiкацiя цiльвого ринку 
 
Етап 2  Визначення цiлей реклами 
 
Етап 3  Складання бюджету реклами 
 
Етап 4  Розроблення рекламного звернення  
 
Етап 5  Вибiр носіїв реклами 
 
Етап 6  Складання графiка виходу реклами 
 
Етап 7  Оцiнювання ефективностi реклами 

 

Рис. 3.2 – Процес планування реклами 
 

Визначений тим чи іншим способом, рекламний бюджет розподіляється за 

видами робіт залежно від їхнього обсягу, який (в свою чергу) залежить від 

засобів реклами, діючих кількісних нормативів за одну хвилину мовлення, якщо 

це радіо або телебачення, на одну сторінку аркуша — для друкованої реклами і 

вартості одиниці використання засобу інформації. 
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Таблиця 3.3 - Пiдходи та методи визначення рекламного бюджету 
 

Пiдходи Методи 
Метод конкурентного паритету - асигнування на 
рекламу встановлюють на рiвнi  конкурентiв фірми. 
Метод, що виходить з принципу «попередні           
асигнування плюс певний відсоток». 
Метод фiксованого відсотка від суми продажу. 

 Неаналитичний 

Метод максимальних витрат та iн. 
Цільовий метод, що виходить з  потреб підприємства, 
які  зумовлюють мету рекламної компанії і витрати на 
її проведення.  

Аналiтичний 

Моделi, що  встановлюють залежшiсть  величини  
рекламного бюджету від зміни частки ринку, яку має               
організація або iнших чинникiв (модель   Вайнберга 
 та інш.) 

 

Ефективність реклами оцінюється з огляду на комунікаційну та збутову 

діяльність. Перший показник - це витрати на рекламу в розрахунку на одного 

покупця, а другий - витрати на рекламу в розрахунку на одиницю обсягу збуту 

продукції. У процесі аналізу рекламної діяльності за звітний період 

визначаються фактичні відхилення від планових показників. Змiна відносних 

витрат свідчить про ефективнiсть рекламної діяльності підприємства. 

Планування збуту продукції. План збуту продукції визначають, виходячи 

з обсягу товарної продукції з урахуванням зміни нереалізованих залишків 

продукції на початок і кінець розрахункового періоду.  

Залишки нереалізованої продукції включають: 

– запаси готової продукції на складі постачальника;  

– товари, відвантажені споживачеві, але не оплачені ним. 

Залишок готової продукції на складі на початок планового періоду 

визначається за даними: на кінець звітного періоду (передпланового), на кінець 

планового — за нормативом власних обігових коштів на плановий період.  

Залишки відвантаженої, але не сплаченої на початок планового періоду 

продукції, визначаються за даними на кінець звітного періоду, а на кінець 

планового періоду – розраховуються на основі встановленого за фактичними 

даними минулих періодів співвідношення між залишками відвантаженої, але не 

сплаченої продукції, і залишками готової продукції на складі. 

Після розрахунку всіх показників, із яких складається обсяг збуту, 
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визначається план реалізації (збуту) продукції підприємства за такою формулою: 

РП=ВП+НРПп-НРПк 

дє РП — плановий обсяг реалізації (збуту), тис. грн;  

ВП — плановий обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн;  

НРПп — залишки нереалізованої товарної продукції на початок планового 

періоду, тис. грн; 

НРПк — залишки нереалізованої товарної продукції на кінець планового 

періоду, тис. грн. 

Плановий обсяг збуту продукції визначається у діючих цінах на час 

складання плану. Фактичний обсяг реалізованої продукції визначається: 

– за фактично діючими цінами протягом звітного періоду; це необхідно для 

розрахунку валового прибутку від реалізації продукції; 

– за плановими цінами — для оцінки виконання плану по збуту продукції.  

Реалізація продукції потребує певних витрат, які включаються у собівартість 

кожного виробу і всієї реалізованої продукції. Витрати, пов'язані зі збутом 

продукції, плануються і визначаються фактично за звітний період у статті «витрати 

на збут». Вони розраховуються на плановий період і включаються у кошторис 

витрат. На конкретну продукцію витрати на збут відносяться по-різному, залежно 

від того, які це витрати: прямі чи непрямі. Прямі витрати можна обчислити 

безпосередньо на окремі вироби (витрати на тару, пакування, рекламу, 

транспортування у зазначений район ринку). Непрямі витрати (комісійні виплати 

організаціям збуту, дослідження ринку та виявлення потреби у продукції, 

проведення ярмарків, презентації товару та інші маркетингові витрати) при 

калькулюванні собівартості окремих виробів розподіляються між виробами за 

обраним критерiєм (наприклад, пропорційно виробничій собівартості). 

Cтимулювання збуту проводиться  за допомогою основних та додаткових 

детермiнантiв  попиту (проведення рекламної компанії, відповідна цiнова 

полiтика, стимулювання персоналу та iн.). При цьому необхідно обов’язково 

враховувати, на якій стадiї життєвого циклу знаходиться товар, стосовно якого 

розглядаються можливі заходи щодо стимулювання попиту. Стимулювання 

збуту повинно здiйснюватись лише за товарами, чій життєвий цикл дає надію на 

можливість повернення витрат, що будуть мати місце для стимулювання попиту, 

та отримання прибутку. 
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Питання для самоперевiрки: 
1. У чому різниця між дослідженнями ринку й маркетинговим? 

2. Які основні етапи маркетингового дослідження? 

3. Які основні види маркетингових досліджень? 

4. Які  основні методи оцінки майбутнього попиту на продукцію Вам відомі? 

5. Назвіть основні переваги та недоліки методів оцінки майбутнього попиту? 

6. Порядок визначення обсягiв збуту з урахуванням залишкiв продукцii. 

7. Які основні пiдходи до планування рекламного бюджету Вам відомі? 

8. Назвіть основні переваги та недоліки методів планування рекламного 

бюджету. 

9. Назвіть основні етапи процесу планування рекламних заходів. 
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ТЕМА 4. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 

 

Ничто не возникает из ничего. 

                       /Лукреций/ 

 

Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація. Планування 

виробництва продукції (товарів, послуг) обумовлено реалізацією  загальної 

стратегії підприємства і грунтується на результатах  маркетингових досліджень, 

що знаходять своє відображення в показниках  плану збуту. 

Місце плану виробництва в загальній системі планів підприємства 

наглядно видно на рис. 4.1. 

 

Попит  
ринку 

 Можливості 
підриємства 

 

Виробнича програма   
 

Обсяг виробництва у  
натуральних од.  виміру 

Обсяг виробництва у 
 вартісному вимірі 

Номен- 
клатура 

Асорти- 
мент 

Напрямки  
використання 

1 1.1. 

 
- товарна продукція 

 1.2. 
Реалізація 

2 2.1. 
 2.2. 

Власні потреби 
 

- реалізована продукція 

 2.3. 
…. ….. 

Зміна залишків 

 

- валова продукція 

 
 

 
 

Рис. 4.1- Місце плану виробництва в загальній системі планів підприємства 

 

Під час розробки виробничої програми необхідно забезпечити узгодження 

між можливостями виробника (можливим випуском продукції) та потребами спо-

живачів (бажаним обсягом збуту). При цьому це узгодження повинно враховувати 

не тільки обсяги виробництва  у певні періоди часу, а й перелік видів продукції. 

Ресурсне забезпечення 

Цілі діяльності підприємства 
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Номенклатура – це систематизований  перелік укрупнених груп товарів 

різного призначення, які випускаються або заплановані до випуску.  

Види продукції, що входять до конкретної номенклатурної групи мають 

однакове призначення або об’єднані за іншою ознакою, але відрізняється між 

собою за рахунок того, що між ними існують відмінності за одним або деколькома  

параметрами (зовнішнє оформлення, якісні характеристики, колір, тощо).   

Асортимент - це перелік найменувань продукції, що випускається або 

заплановані до випуску. 

Зазвичай при наведенні інформації про асортимент приводять дані про 

обсяг випуску продукції у натуральних одиницях випуску з окремих позицій 

асортименту.  

Розрізняють наступні види асортименту. 

– повний -  вичерпний перелік усіх видів продукції,  що виготовляється; 

– груповий -укрупнений перелік асортименту виробів; 

– внутрішньогруповий - перелік виробів, що входять до певної групи. 

Значення виробничої програми обумовлено тим, що це ключовий розділ 

загального плану підприємства, який визначає необхідний обсяг виробництва  

продукції, її  номенклатуру та асортимент в плановому періоді згідно з вимогами 

плану продажу. Даний план обумовлює завдання, що постають з точки зору 

ресурсного забезпечення його реалізації ( впровадження в дію нових виробничих 

потужностей, забезпечення  потреби в матеріалах, формування відповідного 

трудового колективу, здійснення інвестицій, тощо).   

 

 

 

 
 

Таким чином, у ринкових умовах основними чинниками обмеження обсягів 

виробництва товарів та послуг є очікуваний попит та недостатність ресурсів 

(можливостей). Найчастіше фактором, що обмежує виробничі можливості 

       Виробнича програма – це завдання з   виробництва визначеної  

номенклатури продукції ( послуг)  відповідної  якості та  асортименту, що 

 встановлюється підприємству в плановому періоді виходячи з потреб 

 споживачів та цілей  діяльності і можливостей самого підприємства. 
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підприємства, є виробнича потужність. Ці чинники визначають верхню межу 

обсягів виробництва. Нижня межа обсягів виробництва визначається 

раціональністю виробничої діяльності (економічною доцільністю). Необхідно 

відзначити, що у більшості підгалузей міського господарства ( міський 

електричний транспорт, водопостачання, водовідведення тощо), нижня межа 

визначається соціальними чинниками, а не економічною доцільністю. 

Під час планування виробничої програми необхiдно обирати максимально 

вигідну її структуру, тобто визначитись з питомою вагою конкретних видів 

виробів, що більш за все  вигідна підприємству. Етапи розробки виробничої 

програми наведені на рис. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.2 – Етапи розробки виробничої програми 

Аналіз виконання плану виробництва за попередній період та завдань 
перспективного плану виробництва 

Планування обсягу випуску продукції на основі прогнозу збуту та за 
результатами вивчення поточного попиту на продукцію 

Аналіз достатності виробничої потужності та планування ресурсного 
забезпечення  виконання плану виробництва 

Прийняття проекту виробничої програми 

Економічна оцінка ефективності виробничої програми 

Затвердження виробничої програми 
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При плануванні виробничої програми  використовують: 

1) прогноз потреби у продукції підприємства, який складається на підставі 

досліджень попиту, цін, кількості конкурентів та ін. та результатів вивчення 

поточного попиту на продукцію; 

2) перспективний план виробництва продукції і послуг та дані про роботу 

підприємства у поточному періоді; 

3) державний контракт і державне замовлення на продукцію підприємства; 

4) договори на виробництво та поставку продукції, що складаються в результаті 

вільного пошуку потенційних споживачів (оптові ярмарки, реклама тощо); 

5) заходи зі спеціалізації і кооперування виробництва; 

6) дані про можливості  збільшення виробничих потужностей підприємства; 

7) дані про залишки нереалізованої продукції у попередньому періоді. 

За принципом формування виробничої програми можна виділити 3 групи 

номенклатурних позицій: 

1) номенклатура продукції, встановлена у державних контракті та замовленні; 

2) номенклатура продукції, що визначається на підставі ринкового попиту, 

замовлень безпосередніх споживачів, торгових і посередницьких організацій; 

3) номенклатура виробів і послуг, які використовуються підприємством на 

внутрішні виробничі потреби і визначаються планом виробництва продукції 

та послуг, які будуть реалізовані у плановому періоді. 

Кожне підприємство розробляє свою виробничу програму самостійно, крім 

державного контракту та державного замовлення, розмір яких встановлюється 

відповідно до виробничих можливостей підприємства і за згодою дирекції. 

Державний контракт і державне замовлення формуються на основі 

пропозицій міністерств і відомств - державних замовників.  Фінансування 

державного контракту проводиться за рахунок коштів Державного бюджету, а 

державного замовлення – за рахунок власних коштів підприємства та організацій і 

наявних кредитних ресурсів. Відповідальність замовників (споживачів) та 

виконавців за виконання державного контракту і державного замовлення 

визначається укладеними договорами (контрактами) та законодавством України. 
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Система державного замовлення розповсюджена у всіх країнах з розвину-

тою ринковою економікою та не суперечить її принципам. Більше того, державне 

замовлення є престижним для підприємства, його отримують, як правило, на 

конкурсній основі шляхом проведения тендерів.  Державне замовлення надається 

тим підприємствам які забезпечують більш ефективне його виконання. 

На міському рівні в якості держзамовлення виступають обсягі робіт для нужд 

підприємств, що знаходяться у комунальній власності, до виконання яких 

залучають  на умовах тендеру  організації різних форм власності (ці роботи 

фінансуються з місцевого бюджету) і надання послуг  підприємствами, що 

знаходяться у комунальній власності та є фактично «планово збитковими», місту. 

Виконавці державного контракту і замовлення забезпечують себе 

матеріально-технічними ресурсами самостійно, шляхом укладення прямих 

договорів із підприємствами-постачальниками та посередницькими організаціями. 

При плануванні виробничої програми підприємства розраховується обсяг 

виробництва в натуральних вимірниках і вартість обсягу виробництва продукції.  

Розробка плану виробництва передбачає використання різноманітних 

одиниць виміру показників випуску продукції. 

Обсяг випуску продукції може визначатися в натуральних, умовно 

натуральних та вартісних вимірниках. 

Натуральні одиниці виміру характеризують фізичний обсяг продукції за 

складом та кількістю. Вимірниками обсягу продукції в натуральному виразі є: 

штуки, пари, кв.м., кг, тонни та ін. Вони використовуються при розрахунках 

необхідної кількості матеріалів, сировини, обладнання, чисельності працівників. 

Саме вони необхідні для взаємоузгодження планів підприємства та його 

виробничих підрозділів. Планування виробництва та збуту продукції в 

натуральному виразі дає можливість узгодити випуск конкретних видів 

продукції із попитом ринку, виробничою потужністю підприємства. 

Різновидністю натуральних одиниць виміру є умовно натуральні вимірники. 

Вони використовуються у випадках, коли  за допомогою натурального вимірника 

не можна дати характеристику загального обсягу виробництва, наприклад, на 
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підприємствах, де виробляється широкий асортимент продукції.  

Так, на підприємствах міського електричного транспорту у виробничій 

програмі використовують показник «Пробіг, приведений за місткістю», який 

характеризує загальний обсяг роботи різних типів рухомого складу у вагоно- 

кілометрах або тролейбусо- кілометрах з урахуванням їх місткісті. У промисло-

вості в якості умовної одиниці виміру використовується вага, площа, 

трудомісткість одиниці певного виробу або обсягу робіт. 

Виробнича програма повинна формуватися з урахуванням ресурсів 

підприємства й одержання найкращих результатів, тобто бути оптимальною.  

У зв'язку з цим, для розв’язання задач оптимізації необхідно вибрати еконо-

мічний критерій, максимум або мінімум якого буде свідчити про те, що отрима-ний 

результат буде оптимальним. Процес рішення багатьох задач оптимізації вимагає 

обґрунтування максимального або мінімального значення тільки однієї функції. 

Виходячи із цього, за критерій оптимальності може бути прийнятий один 

показник із низки таких показників як: прибуток, обсяг валової продукції, обсяг 

реалізації продукції, доход підприємства, витрати, пов'язані iз виробництвом 

продукції,  продуктивність праці, завантаження виробничих фондів тощо. 

Оптимізація виробничої програми провадиться з метою: 

1) планування оптимальної структури номенклатурних позицій; 

2) визначення максимально можливого обсягу виробництва продукції і 

економічної межі нарощування виробництва. 

Перша задача може бути розрахована з допомогою економіко-

математичних методів (наприклад, методiв лінійного програмування). 

При вирішенні другої задачі може використовуватися метод точки 

беззбитковостi. 

Планова кількість кожного виробу розподіляється за календарними 

періодами року (кварталами, місяцями). При цьому враховують: 

– необхідність додержання встановлених строків поставки продукції у 

відповідності з укладеними договорами; 

– досягнення максимально можливого рівномірного завантаження вироб-
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ничих потужностей в усіх підрозділах підприємства; 

– забезпечення підвищення концентрації виробництва шляхом обмеження 

одночасно вироблюваної номенклатури виробів; 

– кількість робочих днів у періоді; 

– змінність роботи підприємства і підрозділів; 

– планові зупинки устаткування на ремонт та ін. 

Планування обсягів виробництва продукції у вартісних одиницях 

виміру. Обсяг продукції у вартісному вираженні на підприємствах різних 

галузей виробничої сфери може бути визначен товарною, валовою та чистою 

продукцією. 

До товарної продукції підприємства включаються:  

– готові вироби; 

– запасні частини для продажу;  

– напівфабрикати виробництва підприємства; 

– нестандартне технологічне устаткування, виготовлене як для потреб самого 

виробника, так і для реалізації; 

– частина продукції допоміжних підрозділів, що реалізується іншим 

споживачам (технологічне обладнання, енергія тощо);  

– інші роботи та послуги виробничого характеру (капітальний ремонт і 

модернізація обладнання, послуги транспортногопідрозділу підприємства 

стороннім організаціям і т. ін.).  

Товарна продукція планується у діючих і незмінних цінах. Розрахунок 

товарної продукції в діючих цінах необхідний для визначення обсягу продажу, у 

незмінних цінах товарна продукція визначається для розрахунку динаміки 

обсягів виробництва та інших показників. 

Товарна продукція розраховується па основі виробничої програми в 

натуральному вимірі за такою формулою: 

                                              n 

                       ТП =Σ Цi * Ni 

                               i=1 
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де ТП — товарна продукція, грн;  

n — кількість найменувань продукції, що виробляється в плановому періоді; 

Ц — ціна i-го виробу, грн; 

N — кількість i-х виробів у виробничій програмі.  

Чиста продукція розраховується за формулою: 

ЧП=ТП-М-Ам, 

де ЧП — чиста продукція у плановому періоді, грн; 

М — матеріальні витрати на виробництво товарної продукції у плановому 

періоді, грн: Ам — сума амортизаційних відрахувань, грн. 

Валова продукція включає товарну продукцію, зміну залишків 

незавершеного виробництва протягом розрахункового періоду.Розраховується 

валова продукція за такою формулою: 

ВалП = ТП + ЗНВк - ЗНВп 

де ВалП — валова продукція, грн; 

ЗНВк і ЗНВп— вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на 

кінець і початок планового періоду, грн. 

Динаміка залишків незавершеного вироництва враховується лише на тих 

підприємствах машинобудування, де тривалість виробничого циклу більшості 

видів продукції перевищує 2 місяці. 

До складу незавершеного виробництва входять заготовки, деталі, комплек-

ти, які знаходяться на різних стадіях виробничого процесу і підлягають наступній 

обробці або складанню, а також вироби у складанні та на випробуваннях. 

Обсяг незавершеного виробництва суттєво впливає на хід та результати 

роботи підприємства. 3 одного боку, незавершена продукція потребує 

додаткових  обігових коштів і це негативно позначається на економічному стані 

підприємства, а з другого боку — незавершена продукція формує заділ для 

роботи у наступному періоді, що забезпечує нормальний хід виробничого 

процесу, його безперервність і ритмічність. Тому величина незавершеного 

виробництва повинна підтримуватися на оптимальному рівні. 

У планових розрахунках залишок незавершеного виробництва на початок 
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планового періоду приймається за фактичними або очикуваними даними на 

кінець передпланового периоду, а на кінець — визначається за допомогою 

спеціальних розрахунків, що базуються на різних методиках  [11,16]. 

 

Питання для самоперевiрки 

1. Розкрийте поняття виробничої програми, та обгрунтуйте її роль в системі 

планів. 

2. Наведіть схему процесу розробки виробничої програми. 

3. Що Ви розумієте пiд поняттям «структура виробничої програми 

підприємства»? 

4. Наведіть показники, що використовуються при розрахунках виробничої 

програми. 

5. Наведіть показники виробничої програми в рiзних одиницях виміру (бажано 

на прикладі підприємств мiського господарства).  

6. Розкрийте переваги та недолiки використання показників у рiзних одиницях 

виміру. 

7. Розкрийте порядок визначення залишків незавершеного виробництва. 

8. Яка мета здiйснення оптимізації виробничої програми та  якi критерії при 

цьому можуть використовуватися ? 

9. В чому Ви вбачаєте різницю між номенклатурою та асортиментом 

продукції? 
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ТЕМА 5. ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 
 

Единственная практическая проблема- 

  «Что делать дальше?»  

                                             /Э.Энон/ 

 

Зміст і завдання оперативно-календарного планування. Якщо техніко-

економічне планування охоплює розроблення планів виробництва, розвитку та 

оновлення продукції, ресурсне забезпечення, визначення фінансового результату 

діяльності підприємства, то в процесі оперативно-календарного планування, 

виходячи з показників планів вищого рівня, виконують розрахунки і 

встановлюють: завдання цехам, виробничим ділянкам і робочим місцям за 

випуском конкретних виробів і заготовок; нормативи руху предметів праці у 

виробництві (нормативи заділів, розміри партій, періоди їхнього запуску-

випуску та ін.); календарні графіки, якими встановлюється послідовність і 

терміни виготовлення продукції на кожній стадії виробництва, час роботи 

обладнання, графік руху рухомого складу  та ін. 

Отже, оперативно-календарне планування (ОКП) є розвитком і 

продовженням техніко-економічного планування. Метою  цього етапу 

планування є   конкретизація  плану виробництва у вигляді завдань у 

натуральних одиницях виміру на відносно короткі проміжки часу  за 

конкретними виконавцями (цехи, дільниці, робочі місця) для забезпечення 

узгодженої роботи всіх підрозділів  підприємства з виконання показників 

тактичних планів при максимально ефективному використанні виробничих 

ресурсів.  

Оперативно-календарне планування — це поточна діяльність 

планово-виробничих служб підприємства що, пов'язана з розподілом робіт 

між структурними підрозділами, забезпеченням їх необхідними ресурсами, 

оперативним регулюванням виробничого процесу для реалізації 

поставлених завдань впродовж короткого періоду часу. 
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Основні завдання оперативно-календарного планування на підприємстві та 

вплив їх реалізації на результати діяльності підприємства представлені в табл. 5.1. 
 

Таблиця 5.1 - Основні завдання ОКП на підприємстві та їх вплив на 

результати діяльності підприємства 
 

Основні завдання ОКП Вплив на результати діяльності підприємства 
1. Забезпечення ритмічного 
виробництва відповідно до вста-
новлених обсягів і номенклатури, 
а також терміну виготовлення і 
поставки продукції споживачам. 

Скорочення обсягів незавершеного виробництва; 
зниження рівня запасів продукції; скорочення простоїв 
устаткування і робочої сили, підвищення рівня 
використання виробничих потужностей; ліквідація 
понадурочної роботи; скорочення  браку. 

2.Забезпечення максимальної без-
перервності виробництва. 

Скорочення тривалості виробничого циклу, обсягів 
незавершеного виробництва. 

3. Забезпечення рівномірності та 
комплектності завантаження 
устаткування. 

Підвищення ефективності використання основних 
фондів і робочої  сили; зниження простоїв.  

 

Виконання цих завдань забезпечить чітку та ефективну роботу всіх 

структурних підрозділів підприємства, своєчасний випуск продукції відповідно 

до встановлених термінів, стабільність діяльності підприємства. 

Виходячи зі змісту планової діяльності, оперативно-календарне планування 

поділяєтся на календарне планування та диспетчерське регулювання. 

– Календарне планування передбачає: розподіл річної виробничої програми 

підприємства за виробничими підрозділами, визначення термінів початку і 

кінця робіт в основних цехах, термінів  передачі виробів з цеху в цех, 

передачі виробів на склад готової продукції, замовнику або в реалізацію. 

Вихідними даними для складання календарних планів служать обсяги 

випуску продукції  на певний період, трудомісткість виконуваних робіт, 

термін поставок продукції замовникам. Під час календарного планування 

завдання доводяться до конкретних виконавців, розробляються добові та 

змінні завдання. 

– Диспетчерське регулювання полягає в оперативному контролі за ходом 

виробничої діяльності, його координації та регулюванні при виникненні 
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збоїв у виробництві або зміні завдань, а також в оперативному обліку 

продукції та використаних ресурсів. 

Оперативно-календарне планування  в залежності від сфери застосування та 

об'єктів планування поділяють на міжцехове (заводське) та 

внутрішньоцехове (цехове та дільничне). 

– Міжцехове планування передбачає: встановлення взаємопов'язаних вироб-

ничих завдань  цехам, забезпечення узгодженості і ритмічності у їх роботі 

над виконанням виробничого завдання, координацію роботи основних і 

допоміжних цехів та служб  підприємства. 

Виробниче завдання  цехам у натуральних одиницях виміру здійснюється у 

порядку, зворотному до послідовності технологічного процесу.. 

– Цехове планування забезпечує:  розподіл цехового планового завдання між 

дільницями та робочими місцями, розробку планів-графіків для виробничих 

дільниць, робочих місць, складання планових завдань на короткий термін 

(робочий день, тиждень, декаду, місяць), оперативний контроль та 

координацію роботи дільниць, робочих місць, ліній. 

Виробничі програми доводять до цехів залежно від діючої системи 

оперативно-календарного планування в подетальному вигляді, у комплектах 

або замовленнях. Системи залежать від типу виробництва на підприємстві 

та в окремих підрозділах. 

Головний елемент системи оперативно-календарного планувамня — 

планово-облікова одиниця, за її найменуванням називається конкретна система 

оперативно-календарного планування. 

 

 

 

Існують три основні планово-облікові одиниці (замовлення, деталь, 

комплект) і відповідно системи ОКП — позамовна, подетальна, покомплектна. 

За використання планово-облікової одиниці «замовлення» й відповідної 

системи (позамовної) усі деталі та складальні одиниці одного або кількох 

Планово-облікова одиниця – це обсяг робіт, який виконує роль 

умовної одиниці, на яку виконують планові розрахунки в межах ОКП. 
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виробів, оформлених у замовленні, плануються підрозділам до виробництва й 

випуску в плановому періоді. Позамовну систему застосовують на 

підприємствах дрібносерійного й одиничного типу виробництва. 

Комплектні системи використовують у серійному, а іноді і в одиничному 

виробництві. Комплект -— це група деталей, об'єднаних за певними ознаками. 

Застосування планово-облікової одиниці «комплекту» значно скорочує 

номенклатурні позиції в плануванні. Існує ряд різновидів комплектів: 

– складальний - охоплює деталі однієї складальної  одиниці; 

– груповий — група деталей, які входять у різні складальні одиниці або вироби 

та об'єднані однаковим технологічним маршрутом або однаковою 

періодичністю запуску, або однаковою тривалістю виробничого циклу тощо; 

– машино-комплект містить деталі, які йдуть на конкретний виріб і 

виготовляються в даному підрозділі; 

– умовний машино-комплект охоплюе деталі різних виробів, які умовно йдуть 

на головний виріб (більш трудомісткий); 

– добо-комплект — деталі всіх найменувань, які йдуть на різні вироби і 

виготовлятимуться в плановому періоді в даному підрозділі з розрахунку 

середньодобової  потреби в них; 

– бригадо-комплект містить деталі всіх найменувань, які виробляє бригада в 

плановому періоді. 

За використання планово-облікової одиниці «деталь» і подетальної 

системи, планування й облік ведуть щодо деталі кожного найменування. Цю 

одиницю застосовують на підприємствах і  в підрозділах масового й 

великосерійного типу виробництва, де невелика номенклатура виробів, а також в 

усіх типах виробництва для планування роботи робочих місць. 

Ритмічність виробництва. Одним з основних  завдань оперативно-

календарного планування є забезпечення виконання планів при найбільш 

ефективному використанні основних фондів, що досягається, насамперед, за 

рахунок організації ритмічного або рівномірного виробництва.  
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Ритмічне виробництво - це виробництво за однакові проміжки часу 

однакового або рівномірно збільшеного обсягу продукції на всіх стадіях і 

операціях виробничого процесу.  

Воно характерне для підприємств великосерійного й масового типу 

виробництва та досягається строгим дотриманням такту потоку на основі 

повного погодження в роботі суміжних підрозділів. 

Такт роботи потокової лінії (такт потоку) - r -  час між запуском                    

(випуском) двох суміжних виробів на потоковій лінії: 

r  = Tеф / N , 

де N - обсяг випуску деталей потокової лінії; 

Теф - ефективний  фонд часу роботи лінії за той же період часу з урахуванням 

витрат часу на профілактичне обслуговування устаткування  і регламентовані 

перерви, хв.: 

Рівномірне виробництво - це виготовлення й випуск продукції віповідно до 

плану-графіка.  

Воно характерне для одиничного та дрібносерійного виробництва та 

досягається рівномірністю завантаження робочих місць.  

Робота не у відповідності з запланованим графіком приводить до негативних 

явищ: недовикористання виробничих потужностей внаслідок простоїв 

устаткування і робітників ( зазвичай  на початку планового періоду), прискореного  

зношування обладнання у зв'язку з нераціональним завантаженням, зниження 

якості продукції, яку виготовляють. Бажання за будь-яких умов надолужити 

відставання, що виникло у зв'язку з неритмічною роботою, у кінці планового 

періоду призводить до збільшення собівартості продукції за рахунок доплат за 

понадурочні роботи та додаткових  збитків унаслідок зростання браку. Крім цього, 

можливі збитки від різних штрафів. які сплачуються за несвоєчасне постачання 

готової продукції тощо. Рівномірне ж, а тим більш - ритмічне виробництво, 

навпаки, позитивно впливає на ефективність роботи підприємства і є результатом, а 

також умовою технічного й організаційного вдосконалення виробництва. 

Ритмічність роботи безумовно не гарантує якісне надання послуг і максимально 

ефективне використання устаткування, матеріальних і інших ресурсів, але створює 

передумови для цього.  
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Ритмічна робота підприємства та його підрозділів насамперед залежить від: 

– чіткого матеріально-технічного забезпечення; 

– своєчасної підготовки виробництва; 

– своєчасного та якісного ремонту й обслуговування обладнання; 

– раціональної організації виробництва та праці; 

– якості техніко-економічного і оперативно-календарного планування; 

– наявності постійних, кваліфікованих кадрів; 

– своєчасного первинного обліку виробництва и контролю за виконанням 

планів-графіків. 

Необхідно підкреслити, що для підприємств житлово-комунального 

господарства більш характерним є  рівномірне виробництво у зв’язку з тим, що 

вони надають послуги та на їх діяльність значно впливають коливання попиту на 

їх послуги. 

Використовують декілька методів розрахунку рівня ритмічності.  

1. Подекадний метод оцінювання ритмічності полягає в тому, що 

розраховують, а потім співставляють питому вагу робочого часу, що припадає на 

декаду (плановий відсоток ритмічності –Кр пл), із питомою вагою фактичного 

випуску продукції у відповідних вимірниках за декаду  до загального обсягу 

продукції, виготовленої за місяць (фактичний відсоток ритмічності- Кр. ф.). 

Відхилення від запланованих відсотків свідчать про рівень ритмічності або 

неритмичності роботи. Плановий і фактичний відсоток ритмічності  за декаду 

розраховують так: 

                                        Кр.пл.   =   (Дд / Дм)  * 100,  

де Дд (Дм)– кількість робочих днів у декаді; 

Дм– кількість робочих днів за місяць. 

                                        Кр.ф.   =   (Vд / Vм)  * 100, 

де Vд (Vм) – фактичний випуск продукції за декаду (місць). 

2. Метод оцінювання рівня ритмічності за допомогою коефіцієнта 

рівномірності (Кр) виконання виробничої програми. 

Коефіцієнт рівномірності виконання виробничої програми при цьому 

визначається за формулою 

Кр=
..

1

мВпл

ВФ
Д

і

і∑
= , 
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де ВФі — фактичний випуск продукції за і-тий день, але не більше планового, 

тис.грн.; 

Впл. м. — план випуску продукції на місяць, тис. грн.. 

Переваги цього методу оцінки рівня ритмічності: 

– може бути використан коли планове завдання й фактичний випуск  

відрізняються за асортиментом; 

– простота розрахунку показника, який обчислюють за фактичними даними 

оперативного обліку; 

– можливе зіставлення рівня ритмічності різних цехів і підприємств; 

– можливо оцінювати ритмічність виробництва за різні періоди часу (добу, 

декаду, місяць). 

Вада цього методу полягає в тому, що таким коефіцієнтом оцінюється 

тільки відповідність фактичного випуску плановому і не визначається, настільки 

ритмічно виконувався план. Для того, щоб відповісти на це питання, 

використовують коефіцієнт ритмічності, розрахований за допомогою 

коефіцієнта варіації (див. [ 12 ]). 

Особливості ОКП на підприємствах різних типів виробництва. Усі 

елементи оперативно-календарного планування (системи, нормативи, планово-

облікові одиниці, розрахунки руху предметів праці в часі і просторі та ін.) залежать 

від типу виробництва підприємства. Тому слід знати особливості оперативно-

календарного планування на підприємствах різних типів виробництва. 

Одиничне виробництво характеризується широкою номенклатурою 

продукції, що виробляється  одиницями або невеликими серіями за окремими 

замовленнями.  

Головне завдання оперативно-календарного планування на підприємствах 

цього типу полягає у забезпеченні: своєчасного виготовлення різних виробів 

відповідно до узгоджених термінів, встановлених замовниками, а також 

рівномірного завантаження і роботи усіх виробничих підрозділів та ланок при 

більш коротких виробничих циклах і менших витратах на виготовлення продукції. 

При даному типі виробництва об'єктом планування є замовлення. До обсягу 

робіт із виконанням замовлення входить не тільки виробництво продукції, але і вся 

технічна підготовка (конструкторська, технологічна) і випробування, які зай-мають 

значну частину в загальній тривалості циклу виконання замовлення. Процес 



61 
 

виконання замовлення складається із таких етапів: оформлення замов-лення, 

підготовка виробництва, виготовлення виробів, що входять у замовлення. 

Використовуються наступні системи оперативно-календарного 

планування: 

– позамовна - при короткому циклі складання виробу (до одного місяця); 

– комплектно-вузлова та комплектно-групова системи - при тривалості 

складального циклу більше одного місяця.  

Календарно-планові розрахунки містять в собі: 

1) розрахунок тривалості  виробничого циклу виготовлення виробу. 

Тривалість виробничого циклу виготовлення виробу є провідним 

нормативом, на основі якого виконуються календарно-планові та об'ємно-

календарні розрахунки. Визначення тривалості циклу починається з побудови 

циклового графіка (циклограми) складання виробу (рис 5.1). При цьому, 

використовується складальна схема виробу, яка розкриває його розчленування 

на вузли, підвузли та інші складальні сполучення. 
 

Види робіт 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 
Випробування             х 

(Ск1 
+Ск3)+Ск2 

           х х 

Ск1 +Ск3          х х х  
Ск2         х х х х  
2-3        х х     
2-2      х х х х     
2-1       х х х     
Ск3    х х х        
3-2   х х          
3-1  х х х          
Ск1      х х х      
1-4     х х        
1-3   х х х х        
1-2    х х х        
1-1 х х х х х х        

01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17  
Робочі дні 

 

Рис 5.1- Цикловий графік складання виробу 
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Відправним пунктом побудови циклограми є дата здачі виробу замовнику; 

від неї будуються послідовно пов'язані між собою складальні процеси, а також 

процеси, що виконуються паралельно з іншими операціями. 

Тривалість окремих процесів складання tсб розраховується за формулою: 

..* нКвЧ

Тн
tсб = , 

де Тн — нормативна трудомісткість складальної операції, нормо-годин; 

Ч — кількість робітників, які виконують цю складальну операцію; 

Кв. н. — плановий коефіцієнт виконання норм. 

При визначенні строків виконання робіт (особливо при виготовленні 

складних технічних виробів) замість циклових графіків зручно використовувати 

сітьові графіки, за допомогою яких визначається критичний шлях складання 

виробу і роботи, що виконуються паралельно. За критичним шляхом визначається 

тривалість виробничого циклу;  

2) визначення календарних випереджень у роботі окремих виробничих 

підрозділів. 

Під випередженням розуміють відрізок часу, за який кожний попередній 

частковий процес повинен випереджати наступний процес. Випередження 

планується з метою забезпечення завершення виробничого процесу в 

запланований термін. При побудові циклового графіка необхідно враховувати 

міжцехові перерви, які мають страховий характер і становлять 3-5 днів; 

3) складання плану-графіка виконання конкретного замовлення; 

4) складання зведеного графіка виконання замовлень згідно виробничій 

програмі на плановий період; календарні графіки розробляються спочатку 

відповідно до окремих замовлень, а потім будується зведений графік запуску-

випуску всіх виробів, що встановлені у виробничій програмі на плановий період;  

5) розрахунки завантаження обладнання і виробничих площ за календарними 

періодами (об'ємно-календарні розрахунки), корегування зведеного графіка з 

метою вирівнювання завантаження за окремими плановими періодами.  

При складанні зведеного графіка виконуються розрахунки завантаження 

устаткування і площ роботами з виготовлення різних замовлень в усіх 

підрозділах підприємства. При цьому необхідно забезпечити таке завантаження 
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усіх ланок виробництва, щоб воно було на рівні їхньої пропускної спроможності 

і рівномірним протягом планового періоду. 

Оперативні виробничі завдання цехам встановлюються на основі 

зведеного річного графіка запуску-випуску виробів. 

Склад замовлень, що включаються в оперативну виробничу програму, 

визначається: 

– термінами виконання замовлень, встановлених у договорах, 

– встановленим порядком проходження замовлень цехами і запланованими 

випередженнями, що намічені у зведеному графіку запуску-випуску виробів; 

– ступенем технічної і організаційної готовності замовлення до виробництва і 

випуску в плановому місяці в кожному підрозділі з урахуванням стану 

заділів за замовленнями, що переходять із попереднього місяця. 

Виробнича програма цеху, що встановлена на місяць, є основою для 

розробки завдань кожній дільниці та робочому місцю. Розробка місячних 

завдань виробничим дільницям починається із складання подетальних планів: 

– конструкторсько-технологічних специфікацій; 

– карт технологічних процесів; 

– карт розшифровки комплектів; 

– термінів початку і закінчення робіт. 

Після складання подетальних планів дільницями проводяться об'ємно-

календарні розрахунки за групами устаткування і складальних площ. У результаті 

таких розрахунків встановлюється змінність роботи дільниць, окремих груп 

устаткування і уточнюється потреба в робітниках визначених професій. 

Серійне виробництво. Основним завданням календарного планування в 

даному випадку є забезпечення періодичності виробництва відповідно до плану 

при повному та рівномірному завантаженні обладнання, площ, робітників. Голов-

ною особливістю серійного виробництва є виготовлення більш обмеженої, порів-

няно з одиничним виробництвом, номенклатури виробів періодично повторюваль-

ними серіями. У той же час число детале-операцій, що виконуються в цехах, знач-

но перевищує число робочих місць, тому одночасне виготовлення усієї номенкла-
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тури деталей і вузлів неможливе. Виникає необхідність виготовляти їх партіями, 

що чергуються. 

При оперативному плануванні серійного виробництва продукції важливе 

значения має вибір величини партії деталей. Якщо деталі виготовляються для 

малих серій виробів, то величина партії дорівнює їх потребі. Якщо деталі потрібні 

періодично або постійно, але  їх обробкою обладнання повністю не завантажене, то 

розмір партії  визначається з урахуванням конкретних виробничих умов. 

Мінімальний розмір партії деталей (П min) визначається на підставі 

встановленого завчасно допустимого відсотка збитків часу на підготовчо-

заключні роботи за такою формулою: 

Пmin=
αшт

зп

t

t −  , 

де tп-з — норма підготовчо-заключного часу на партію, хв; 

tшт. — норма штучного часу на одну деталь із урахуванням коефіцієнта 

виконання норм, хв: 

α — коефіцієнт допустимих збитків часу на переналагодження устаткування 

(приймається у розмірах 0,06 - 0.1). 

Якщо партія деталей у процесі обробки проходить низку операцій, то вели-

чина tп-з і tшт.  беруться з тієї операції, що має їхнє співвідношення найбільшим, 

тобто, tп-з / tшт. - mах. Розмір партії, що розрахований за цією операцією, 

приймається і для всіх інших операцій обробки деталей у даному підрозділі. 

Розрахований розмір партії деталей корегується з урахуванням умов орга-

нізації виробництва і зручності планування: партія повинна бути рівною або крат-

ною місячній програмі випуску деталей, не менше змінного або півзмінного 

випуску. 

Визначення розміру партії має важливе економічне значення. Збільшення 

розміру партії сприяє кращому використанню устаткування і підвищенню продук-

тивності праці за рахунок зменшення кількості переналагодження устаткування і 

зниження затрат підготовчо-заключного часу в середньому на одну деталь, а також 

зменшення трудомісткості операцій у результаті їхнього багаторазового 
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повторення. Але обробка деталей великими партіями має і свої вади. Вона призво-

дить до збільшення тривалісті виробничого циклу, запасів деталей у незаверше-

ному виробництві, що потребує доповнення складських площ, при цьому 

сповільнюється оборотність обігових коштів. Необхідно визначити такий розмір 

партії, який забезпечив би мінімальні затрати і збитки, тобто оптимальну партію. 

У процесі ОКП у серійному виробництві виконуються розрахунки, що 

визначають: 

– розміри партій (серій) виготовлення виробів; 

– нормативний розмір партій деталей і періодичність їхнього запуску-

випуску; 

– тривалість виробничих циклів виготовлення деталей, вузлів і серій виробів; 

– випередження запуску-випуску партій деталей і складальних одиниць; 

– заділи. 

На підставі проведених розрахунків будуються календарні плани-графіки 

роботи виробничих дільниць і окремих груп устаткування. 

В умовах серійного виробництва можуть застосовуватися покомплектна та 

подетальна системи планування.   

Масове виробництво. Об'єктами планування при масовому виробництві 

виступають окремі деталі. складальні одиниці, окремі вироби. Масове 

виробництво характеризується стійким випуском обмеженої номенклатури 

виробів, великими обсягами випуску, високим рівнем безперервності та 

ритмічності виробничого процесу, широким застосуванням методів потоку. Це 

дозволяє застосовувати подетальну систему планування. 

Головним завданням оперативного планування в таких умовах є організація і 

забезпечення безперервного руху деталей і виробів за операціями виробничого 

потоку та виконанням цих операцій у встановленому ритмі роботи. 

Для планування потокового виробництва та розробки календарно-

планових нормативів розраховується кількість робочих місць на лінії, що 

забезпечує виконання змінного  й погодинного завдань щодо кожної операції. 
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При даному типі  виробництва використовуються такі подетальні системи 

оперативно-календарного планування: 

1) за тактом потоку,     

2) за термінами міжцехових подач, 

3) за стандартними термінами міжцехових подач ;  

4) “на склад”. 

При використанні системи за тактом потоку всім виробничим підрозділам 

планується єдиний такт випуску. 

При другій і третій системах цехам, що випускають продукцію, планується 

такт випуску, а всім іншим - розробляються плани-графіки, в яких вказуються 

терміни або розробляються стандартні плани-графіки подачі деталей і вузлів у 

складальний цех; система “на склад” може застосовуватись для планування роботи 

цехів, що виконують обробку деталей і заготівельні роботи. 

Основними календарно-плановими нормативами у масовому виробництві є 

такт і ритм роботи потокових ліній, кількість робочих місць та їхнє 

завантаження, розмір заділів. Для різних видів потокових ліній розрахунки 

календарно-планових нормативів мають деяку специфіку, що випливає з 

особливостей ліній. 

При плануванні роботи однопредметних безперервних потокових ліній 

розраховується такт роботи ліній (r) за формулою 

r  =
N

ФС , 

де ФС — ефективний фонд часу роботи устаткування, годин,  

N— виробнича програма випуску деталей, шт.  

Такт є вихідною величиною для організації роботи потокової лінії та всіх 

розрахунків перебігу виробничого процесу, наприклад, для розрахунку ритму 

передачі деталі з операції на операцію у випадках, якщо передача проводиться не 

після кожного такту, а періодично, партіями, що транспортуються. Ритм 

передачі (R) визначається за формулою 

R= r * n, 
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де n — величина транспортної партії, шт. 

Такти і ритми у масовому виробництві розраховуються по виробах і 

деталях в усіх цехах і дільницях. 

Для планування потокового виробництва і розробки календарно-планових 

нормативів необхідні розрахунки кількості робочих місць на лінії, що 

забезпечить виконання змінного й погодинного завдань на кожній операції. 

Розрахунок кількості робочих місць (РМ) ведеться по кожній операції за 

формулою 

РМ=
r

tШТ , 

де tшт - обсяг виробництва, од.   

Важливою умовою безперервності й ритмічності перебігу потокового ви-

робництва є наявність і підтримання на регламентованому рівні заділів. Заділи по-

діляються на внутрішньолінійні (циклові) та міжлінійні (міжциклові). 

Внутрішньолінійні заділи розраховуються на лініях усіх видів. Вони розподі-

ляються: на технологічні, транспортні й страхові. Більш детально порядок роз-

рахунку календарно-планових нормативів  викладено в підручниках [10, 12, 17]. 

Диспетчерський контроль.  При здійсненні  ОКП особливо важливо 

швидко вносити корективи у виробничу діяльність оскільки усі завдання 

необхідно виконувати у стислий термін у зв’язку з чим виникаючі відхилення від 

планового графіку виконання робіт можуть призвести до негативних наслідків. 

Для забезпечення оперативного реагування на відхилення ходу виробничої 

діяльності від плану треба мати налагоджену систему контролю.  

Диспетчерський контроль - це процес, який забезпечує оперативне 

регулювання процесу виробництва шляхом систематичного обліку та контролю за 

виконанням завдань, поточної підготовки виробництва, наявності виробничих 

ресурсів, оперативного усунення недоліків і відхилень, що виникають. 

Функції контролю в рамках ОКП покладені на диспетчерську службу.  

Диспетчерська служба на підприємстві здійснює насамперед контроль та 

управління технологічними процесами, оперативний перерозподіл матеріальних 
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та енергетичних ресурсів, залучення транспортних засобів, облік часу роботи 

машин і механізмів тощо. 

У процесі чергування робітники диспетчерської служби отримають 

оперативну інформацію про хід виробництва і його забезпечення. На підставі 

цієї інформації диспетчер здійснює оперативний контроль і при необхідності 

вносить корективи до ходу виробництва в межах своїх повноважень. 

Оперативний контроль за ходом виробництва здійснюється диспетчером 

насамперед з метою контролю виконання виробничого плану за номенклатурою 

та асортиментом. При цьому спостереження здійснюють за такими наступними 

основними напрямами: 

– оперативний контроль готовності до початку виробничого процесу; 

– дотримання планового терміну відвантаження продукції споживачам; 

– наявність заділів продукції на міжцехових складах;  

При здійсненні контролю особлива увага приділяється діяльності 

відстаючих підрозділів та так званих «вузьких ланок». 

У процесі своєї роботи диспетчерський відділ підтримує постійний зв'язок 

із відповідними службами інших підрозділів з метою запобігання зриву 

виробничого процесу.  

У різних типах виробництва диспетчерська служба має ряд особливостей.     

Диспетчерський контроль в одиничному виробництві - об'єктом його 

здійснення є хід виробництва, терміни виконання найважливіших робіт з 

окремих замовлень. При цьому хід виробництва співставляється з розробленими 

цикловими планами-графіками виконання замовлення, що надають можливість 

перевіряти своєчасність запуску і випуску заготівель, деталей і комплектування з 

них вузлів для випуску кінцевої продукції. 

Диспетчерський контроль у серійному виробництві - об'єктом його 

здіснення є встановлені за планом терміни запуску і випуску партій заготовок і 

деталей на всіх ділянках виробництва, стан складських заділів заготовок і 

деталей та ступінь виконання складальних робіт відповідно до графіка робіт.    
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Диспетчерський контроль у масовому виробництві - об'єктом його 

здійснення є перевірка дотримання встановленого факту роботи потокових ліній 

і норм заділів на всіх стадіях виробничого процесу. 

Незалежно від типу виробництва об'єктами диспетчерського контролю є: 

– контроль за наявністю достатньої кількості  матеріалів, сировини, 

напівфабрикатів; 

– контроль за безперебійністю роботи устаткування; 

–  контроль за виконанням непередбачених планом завдань і т.ін. 

 

Питання для самоперевiрки 

1. Якi  завдання ставить перед собою здійснення  ОКП  на підприємствi ?                                                          

2. У чому суть календарного планування ? 

3. Що таке диспетчерське регулювання ? 

4. Змiст та основнi завдання мiжцехового та внутрiшньоцехового планування? 

5. Якi види планово-облiкових одиниць Ви знаєте?  

6. Що являють собою «подетальна» та «позамовна» системи оперативно-

календарного планування ?  

7. Розкрийте переваги, які дає забезпечення ритмічності виробничої діяльності 

та методи розрахунку ритмічності.  

8. У чому полягають головні завдання  ОКП для виробництв різного типу? 

9. Які особливості диспетчерського контролю залежно від типу виробництва 

Вам відомі? Які напрямки контролю не залежать від типу виробництва ? 
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ТЕМА 6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 

 

Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, то скоро 

будешь продавать то, что тебе необходимо. 

                                                   /Б. Франклин/ 

 

Зміст плану МТЗ та послідовність його розробки. Забезпечення сталої, 

ритмічної роботи підприємства потребує вивчення на стадії розробки плану 

питань матеріально-технічного забезпечення його виробничої діяльності. 

До діяльності, що пов’язана з матеріально-технічним забезпеченням, відносять, 

насамперед,  пошук постачальників, закупівлю необхідної сировини                     ( 

матеріалів, палива, обладнання тощо), контроль за виконанням договорів 

поставки, організацію зберіганням матеріальних ресурсів та їх розподіл. 
 

 

План матеріально-технічного забезпечення формується на підставі даних 

інших планів підприємства (рис 6.1.)  [17].  

Завдання  МТЗ можна  поділити на дві основні групи: 

1) матеріальне забезпечення виробничого процесу шляхом своєчасного надання 

достатньої кількості необхідних матеріальних ресурсів  належної якості; 

2) закупівля, складування та розподіл товарів, необхідних для економічної 

діяльності з дотриманням вимог економічної ефективності. 

У ході розробки плану МТЗ для ефективнішого вирішення  завдань  щодо 

закупівлі сировини й матеріалів та управління матеріальними запасами мають 

передбачатися заходи щодо максимальної економіїї ресурсів та коштів на 

забезпечення виробничого процесу. Тому одним з основних завдань плану МТЗ є 

визначення саме оптимальної  потреби підприємства в матеріалыних ресурсах 

для забезпечення виробничо-господарської діяльності, організація найбільш 

Матеріально-технічне постачання на підприємстві – це процес 

забезпечення потреб підприємства матеріально-технічними засобами 

виробництва та організація їх раціонального використання. 



71 
 

ефективної системи постачання, пошук можливостей скорочення витрат без 

негативних наслідків для виробництва.  
 

Планово-
економічний відділ 

Відділ головного 
механіка 

Виробничий відділ 

План виробництва 

 

План ремонтів 

 

План організаційно-
технічного розвитку 

  

Технічний відділ Відділ техніки 
безпеки 

Норми витрат 
ресурсів 

 

Потреба в засобах 
захисту та спецодязі 

 

Відділ капітального 
будівництва 

Відділ МТП Виробничий відділ 

Обсяг будівельних 
робіт 

План МТЗ Залишки 
незавершеного 
виробництва 

   

Фінансово-
економічні 
підрозділи 

Економічні 
служби цехів 

Відділ головного 
енергетика 

Фінансовий план 

 

Потреба у 
допоміжних 
матеріалах 

 

Потреба в паливі 

 

Рис. 6.1- Зв’язок плану МТЗ  з іншими  розділами плану підприємства 
 

Розрізняють потребу до витрачання і потребу до постачання. 

Потреба до витрачання встановлює кількість матеріалів, які необхідні 

підприємству для виконання плану обсягу продаж та інших робіт, що пов'язані із 

виробництвом і реалізацію продукції, для ремонтно-експлуатаційних потреб, 

капітального  будивництва. 

Потреба до постачання показує, скільки підприємство повинно отримати 

матеріалів із зовнішніх  джерел.  

Оскільки основну частину сировини, комплектуючих та ін., що необхідні 

для виробництва,  підприємство отримує від сторонніх організацій, то у зв’язку з 

цим важливе значення має вибір постачальника та питання доцільності 
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організації виробництва окремих деталей (комплектуючих) власними силами. 

Рішення розмістити замовлення в конкретного постачальника залежить від 

низки факторів. Насамперед це ціна, якість та обсяги ресурсів, що поставляются, 

умови їх доставки. Також на вибір впливає надійність постачальника (імідж, фі-

нансове становище), його місцезнаходження, наявність додаткових преференцій.  

У зв’язку з плинністю умов господарювання, оцінювання діяльності наявних 

постачальників — безперервний процес. Рішення про вибір поста-чальника можна 

розглядати як вибір в умовах неповної визначеності, що обумовлює наявність 

ризика. Тому варто накопичувати інформацію про постачальників з додаткових 

джерел інформації ( каталоги,  спеціальні видання,  інтернет) та проводити 

рейтинги постачальників, застосовуючи бальну систему оцінки за кожним 

фактором аналогічно матриці конкурентного профілю. Коли постачальників 

матеріально-технічних ресурсів забагато, їх вибір повинен проходити в два етапи. 

При цьому застосовують модель «АВС» для розподілу постачалыників аналогічно 

розподілу запасів за обсягами і ціною партій матеріалів, що закуповувють.  Мета 

такого розподілу на категорії полягає в тому, щоб оцінити кожну категорію за 

відповідною схемою оцінювання постачальників. 

На першому етапі здійснюють попередній відбір постачальників. 

Критеріями відбору можуть бути: виробнича потужність; відстань до 

постачальника; форма розрахунків;  якістъ ; ціна одиниці продукції та ін. 

На другому етапі використовують перелік  додаткових критеріїв відбору 

постачальників: фінансові умови; термін поставки; періодичність поставки; 

сервісне обслуговування поставки, інші критерії.   

До основних обов'язків постачальника входить  поставка продукції на умовах 

угоди. Умови поставки містять: основні обов'язки сторін, ціну продукції, що 

постачають, упаковку та маркування, умови транспортування, страхування, інше. 

Ціна, при цьому є одним з найважливіших чинників визначення постачальника. 

Ціна в угоді може бути твердою (фіксованою) або змінною. В ринкових 

умовах постачальники матеріалів рідко погоджуються на фіксовану ціну. 

Змінну ціну, яка враховує інфляцію, можна визначити так: 
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Ц=Цо *[Пм*(Ц1ср /Цоср) + Пз * (З1ср / Зоср)+I], 

де Цо - ціна одиниці продукції на момент укладання угоди; 

Пм - питома вага в ціні продукції матеріальних ресурсів; 

Пз - питома вага заробітної плати в ціні продукції; 

Ц1ср - середня ціна одиниці матеріальних ресурсів на момент поставки продукції; 

Цо ср - середня ціна матеріальних ресурсів на момент укладання угоди; 

З1ср - середня заробітна плата у постачальника на момент поставки; 

Зоср - середня зарплата у постачальника на момент укладання угоди; 

І — інші елементи ціни продукції. 

У зміст планування МТЗ входить: 

– визначення потреби в матеріалах, устаткуванні, паливі, енергії на базі норм 

їх витрат; 

– розрахунок запасів усіх норм товарно-матеріальних цінностей на плановий 

період; 

– облік, контроль і аналіз виконання планів забезпечення; 

– поточне регулювання забезпечення виробничих підрозділів підприємства. 

Планування забезпечення здійснюється в певній послідовності: 

– підготовча робота (забезпечення бланками-формами, інструктаж тощо); 

– визначення джерела забезпечення потреби в матеріалах; 

– розрахунок потреби в матеріальних ресурсах; 

– розробка норм виробничих запасів; 

– планування потреби в матеріальних ресурсах; 

– формування запасів й регулювання їхніх розмірів; 

– визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах.  

Розраховується план матеріально-технічного забезпечення в річному, 

квартальному та місячному розрізах. 

У річному плані визначається потреба всіх підрозділів і служб 

підприємства в матеріальних ресурсах та визначаються обсяги їх поставок на рік, 

у тому числі - щоквартально. 

У квартальному плані визначається потреба підприємства за розгорнутою 
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номенклатурою, та уточнюється обсяг завдань на плановий квартал. На основі 

цього складаються специфіковані замовлення постачальникам та визначається 

форма поставок - транзитна або складська. 

Місячні плани є підставою для відпуску матеріалів відповідному 

підрозділу  підприємства. 

Кінцевою метою планування МТР є визначення обсягів закупівлі 

матаріальних ресурсів з метою забезпечення балансу між потребами в 

матеріальних ресурсах та джерелами їх забезпечення з урахуванням залишків 

ресурсу та незавершеного виробництва на початок і кінець періоду, потреб на 

забезпечення виробничої діяльності основних і допоміжних підрозділів, 

мобілізації внутрішніх ресурсів. 

Методи розрахунку потреби в матеріалах. Методи визначення потреби у 

ресурсах - це  способи, за допомогою яких встановлюють планову потребу в 

матеріальних ресурсах, що потрібні для здійснення виробничої діяльності 

підприємства.  

Основні вихідні дані для визначення потреби — це погоджені з попитом 

завдання підприємства щодо виробництва продукції (надання послуг) та норми 

витрат матеріалів на одиницю обсягу робіт. 

Найбільшу увагу при плануванні потреби у матеріалах необхідно 

приділяти забезпеченню потреб підприємства за основними напрямками 

діяльності, беручи до уваги їхнє значення та переважаючу питому вагу в 

загальному обсязі потреби підприємства в матеріальних ресурсах. 

Метод прямого розрахунку.  Він базується на прогресивних нормах витрат 

матеріалів та планах випуску продукції. До методів прямого розрахунку 

відносять подетальний, на виробничу одиницю, за аналогами, за типовими 

представниками, рецептурний та інші. Методика розрахунку деяких з них 

наведена нижче. 

При подетальному методі потреба в матеріалах визначається як добуток 

норми витрат на деталь і кількість запланованих до виробництва деталей. 

Потреба на основне виробництво полягає, насамперед, у потребі на 
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виробництво готової продукції. Нехай Пі - потреба в і-х матеріальних ресурсах 

для виконання виробничої програми підприємства. Тоді:  

Пі=      
∑

=

n

j

HBijAj
1

*
 

де n — кількість видів виробів, на які розраховується матеріал i-го 

найменування; 

Аj — виробнича програма з виробництва j-ї продукції, шт. (м, м2  та ін.); 

НВij — норма витрат i-го матеріалу на виробництво одиниці j-ї продукції. 

Цей метод можна також використати для розрахунку потреби в матеріалах на 

одиницю продукції або її частину — вузол, деталь тощо. Необхідність у таких 

розрахунках постає в разі масового та серійного виробництва. 

При виробництві багатономенклатурному (електротехнічне, підшипникове, 

інструментальне тощо) потреба на виконання виробничої програми може 

визначатися за типовим представником, за який беруть одиницю продукції, що з 

найбільшою точністю відбиває середню витрату матеріалів на дану групу (партію 

продукції). Розрахунок потреби в матеріалі виконують за формулою 

Пм = НВтп*А, 

де НВтп — норма витрат на типовий представник: 

А — програма випуску всіх виробів даної групи. 

При використанні метода прямого розрахунку при визначенні потрібної  

кількості палива на технологічні та енергетичні цілі можно скористатись 

наступною формулою на підставі норм витрат умовного палива, які установлені 

на одиницю продукції або робіт: 

Рі =Аj*НВУП  / Кеі, 

де Рі — потреба в і-у виді палива в натуральних одиницях; 

Аj — план виробництва j-ї продукції; 

НВуп — норма витрат умовного палива на виконання одиниці j-го виду робіт 

(одиниці продукції); 

КЕі — калорійний еквівалент i-го палива. 

Індексний метод (метод динамічних коефіцієнтів)  
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За цим методом потреба в матеріальних ресурсах на плановий період 

визначається, виходячи із фактичних витрат за минулий період та індексів 

програми виробництва та норм витрат матеріалів, за формулою 

Рn = ВМф* Іа* Інв , 

де ВМф—фактичні витрати певного матеріалу минулого періоду: 

Іа - індекс програми виробництва; 

Інв - індекс норм витрат матеріалів. 

Зазвичай він використовується для спрощення розрахунків або при 

відсутності точних даних про очікувані обсяги виробництва за номенклатурою 

виробів та норм витрат матеріалів на продукцію планового періоду.   

Потреба в допоміжних матеріалах (інструмент, запасні частини та ін.) 

визначаються за нормами витрат на одиницю основної продукції (робіт).  

В остаточному вигляді план забезпечення являє собою розгорнутий 

баланс, який відображає всю потребу в матеріальних ресурсах за напрямками 

споживання і джерелами її покриття, з урахуванням наявних запасів на складах. 

Баланс розробляється як в натуральному, так і в грошовому вираженні. 

Запаси та регулювання їх розміру. Річна потреба підприємства в 

матеріальних ресурсах у значній мірі залежить від потреб на утворення 

виробничих запасів сировини й матеріалів. 

Запаси — це матеріальні активи, які: 

– утримуються для подальшого продажу; 

– перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 

виробництва; 

– утримуються для споживання під час виробництва продукції. 

Класифікуються запаси за такими видами: виробничі запаси. незавершене 

виробництво, готова продукція. 

Виробничі запаси — це придбані або самостійно виготовлені запаси, які 

підлягають подальшій переробці на підприємстві або утримуються для 

споживання в ході операційного циклу. 

Вони поділяються на: 
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– сировину — придбані або отримані іншим чином продукти (матеріали), які 

призначені для подальшої переробки; 

– основні й допоміжні матеріали; 

– комплектуючі вироби, покупні напівфабрикати та інші матеріальні цінності, 

що призначені для виробництва продукції, обслуговування виробництва та 

адміністративних потреб; 

– малоцінні та швидкозношувані предмети, які використовуються протягом 

не більше одного року або операційного циклу, якщо він більше року 

(інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний 

одяг тощо). 

Наявність запасів залежить від періодичності доставки матеріалів до спо-

живача, територіального віддалення підприємств одного від другого, можливістю 

чи неможливістю організувати безперервний потік усіх матеріальних ресурсів. 

Ефективне використання запасів досягається шляхом правильної організації 

управління ними. Воно включає: розробку норм запасів, їхнє планування, облік, 

аналіз, контроль за фактичним станом та оперативне регулювання. Центральне 

місце в системі управління запасами відводиться нормуванню.  

При нормуванні виробничих запасів враховують призначення та фактори, які 

визначають їхню величину. Для цього всі запаси умовно поділяють: на поточні 

(забезпечують виробництво в інтервалах між поставками - це основна частина 

виробничого запасу), страхові(забезпечує виробництво у випадках відхилення від 

запланованих термінів поставки) та підготовчі (враховує час, що потрібен на  

здійснення підготовки матеріалів до застосування у виробництві).  

Розрахунок кожної частини ведеться окремо. 

Поточний запас —, яка витрачається у виробництві між двома поточними 

поставками матеріалів. Величина його залежить від трьох факторів:  величини 

щоденного споживання, характеру витрат (ступінь рівномірного споживання) та 

часу між двома послідовними поставками. 

Максимальний поточний запас визначається за формулою: 

Zmax пот = Мср доб*Тпост 
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де Мср доб  - середньодобові витрати матеріалу, натур, один.: 

Тпост  - період між двома поточними поставками, дні. 

Нормування страхового запасу має ціль накопичення такої величини, яка 

забезпечить безперебійність виробництва у випадках порушення графіка поставки 

матеріалів. Планова величина цього запасу постійна, а фактична може 

зменшуватись при затримці поставок. У подальшому запас поповнюється за 

рахунок партії, що надійшла із затримкою. На практиці його приймають на рівні 

25% від планової потреби при максимальному відхиленні термінів поставки.  

Потребу в підготовчому запасі визначають якщо є підготовчі операції, що 

здійснюють перед тим як отримані матеріали надійдуть до виробництва (сушка, 

перевірка якості, сортування  та інші). 

Величина підготовчого запасу може бути визначена за формулою: 

Zпідг = Мдоб*Σtопер 

де Σtопер — сума часу на всі підготовчі операції. 

У сумі поточний, страховий, підготовчий запаси складають загальні 

виробничі запаси. 

Контроль за величиною фактичного рівня запасу матеріальних ресурсів  

може здійснюватись з використанням різних систем, наприклад, так званої 

«двобуркерної», або за допомогою ЕОМ. У будь якому випадку необхідно 

забезпечувати його відповідність нормативному ріввню. При організації 

конролю буває важко відслідковувати всі позиціїї у переліку необхідних 

матеріальних ресурсів. У цьму випадку можливо скористатись підходами, що 

використовують в системі АВС [12]. 

Потрібно мати на увазі, що для підприємств не менш важливо оптимізація  

виробничих запасів для мінімізації витрат на їх транспортування та збереження. 

Існує багато оптимізаційних моделей виробничих запасів різної 

складності. Найбільш простою є модель Уілсона, що використовується при 

поставках ресурсу однаковими партіями. Так, оптимальний розмір партії (ОП) 

може бути визначений як 

ВЗВООплОП /**2= , 
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де Опл – обсяг  потреби в ресурсі, нат. од; 

ВО – витрати на організацію постачання однієї поставки, грн.; 

ВЗ – витрати на збереження одиниці ресурсу, грн. 

Визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах. Потребу цехів у 

матеріалах, залежно від типу виробництва й особливості діяльності 

підприємства, визначають за відповідними нормами витрат матеріалів та 

обсягом виробничої програми. 

При масовому та великосерійному виробництві потреба в матеріалах 

обчислюється множенням виробничої програми деталей на подетальні норми 

витрат. 

В умовах одиничного та дрібносерійного виробництва потреби в 

матеріалах визначають (у плані замовлення), виходячи з кількості виробів у 

замовленні та норм витрат матеріалів на виріб. 

У загальному вигляді потреба цеху (Пц) щодо кожного типу різновиду 

матеріалу визначають так:       

n 

Пц = ΣАці*НВмі , 
і =1 

де Аці- виробниче завдання цеху по виготовленню і-го  виробу, од.; 

НВмі - норма витрат матеріалів на одиницю і – го виду продукції у натуральних 

од. виміру; 

n - кількість найменувань продукції чи робіт, на які використовується даний 

різновид матеріалу в цеху.  

Крім того, при визначенні потреби цехів у матеріалах ураховують 

очікувані залишки їх на початок розрахункового періоду та нормативні величини 

запасів на кінець цього періоду. Тому доцільно встановлювати цехам ліміт 

відпуску сировини та матеріалів на певний період. Ліміт відпуску матеріальних 

ресурсів цеху розраховується так: 

Лц = Пц + Змц – Змф , 

де Пц - потреба цеху в певних матеріалах для виготовлення продукції або 

виконання робіт; 
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Змц- запаси матеріалів, які постійно знаходяться в цеху; 

3мф - фактичні залишки невикористаних матеріалів на початок того періоду, на 

який установлено ліміт. 

Змц визначається так: 

Змц =Мсд
ср * і  , 

де Мсд
ср  - середньодобове використання матеріалу в цеху; 

і - інтервал часу між окремими поставками матеріалів у цех. 

Ліміт відпуску матеріалів цехам може бути розрахований на місяць або 

квартал, це залежить від типу виробництва. 

 

Питання для самоперевiрки 

1. Назвiть основнi цiлi здійснення планування МТЗ.  

2. Розкрити значення МТЗ як фактора забезпечення конкурентноспроможностi 

підприємства  в ринкових умовах. 

3. Назвiть складовi  частини  балансу матерiальних ресурсiв.  

4. Наведіть методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах для 

основного виробництва. 

5. Що розумiють пiд поняттям «виробничий запас» ? 

6. Розкрийте порядок визначення оптимальних умов постачання.  
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7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОЮ 

ПОТУЖНІСТЮ 

…  Так пусть наши желания всегда 

совпадают с нашими возможностями! 

 

Види виробничої потужності, чинники, що її визначають і 

послідовність розрахунків. Визначення виробничої потужності, яка буде 

функціонувати в плановому періоді, є важливим етапом техніко-економічного 

обгрунтування поточного плану випуску продукції, оскільки, по-перше, 

заплановані показники виробничої програми підприємства повинні бути 

співставленні з  можливостями підприємства («обгрунтування виробничою 

потужністю»);       по-друге, у ринкових умовах виробнича потужність за своєю 

суттю визначає річний обсяг можливої пропозиції продукції даного 

підприємства, виходячи із наявних ресурсів та рівня їх використання.  
 

 

Обґрунтування виробничої програми потужністю проходить поетапно. 

Етап 1. Визначення максимального обсягу випуску виробів, що може бути 

забезпечений наявною виробничою потужністю підприємства. При цьому потуж-

ність підприємства (підрозділу) характеризується потужністю провідної ланки.  

Провідними підрозділами є ті, які виконують головні технологічні опера-ції 

і мають вирішальне значення у виробництві профільних видів продукції. При 

наявності декількох провідних підрозділів підприємства його виробнича 

потужність визначається потужністю тих з них, котрі виконують найбільший за 

трудомісткістю обсяг робіт (наприклад, у машинобудуванні - це механічні та 

складальні цехи,  у ливарних цехах — це формовочні дільниці). На  

Виробнича потужність – це  максимально можливий випуск 

продукції відповідної якості та асортименту, який може бути досягнутий 

за умови повного  використання устаткування при прогресивній 

організації роботи. 
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підприємствах ЖКГ роль провідного підрозділу виконує так звана  “вузька 

ланка” у технологічному процесі. 

Виробничі підрозділи, які за виробничою потужністю нижче рівня 

провідних, повинні розглядатися як вузькі місця, за якими необхідно розробити 

й впровадити технічні й організаційні заходи, котрі дозволять довести їхню 

пропускну спроможність до рівня провідних підрозділів підприємства.  

Виробнича потужність формується під впливом багатьох чинників, а саме: 

– розміру виробничої площі, 

– кількості  устаткувзння, стану його фізичного та морального зносу; 

– продуктивності устаткування; 

– режиму роботи; 

– номенклатури (ассортименту) продукції; 

– форм та методів організації виробництва і праці та ін. 

Виробнича потужність визначається такими вимірниками: 

– натуральними - використовують за однакової продукції – (шт., кв.м., тонни і 

т.ін);   

– умовно-натуральними - використовують при необхідності порівнювати і 

аналізувати можливості випуску продукції різної трудомісткості. При цьому 

декілька видів продукції об’єднують у групи за прийнятими ознаками. Кожна 

така група приводиться за трудомісткістю до  базового виробу-представника,  

– вартісними – використовують у багатономенклатурних виробництвах. 

Зазвичай у розрахунках розглядається три види потужності підприємства:  

– проектна — визначається в процесі проектування;  

– поточна — фактично досягнута потужність;  

– резервна — для покриття “пікових” навантажень у деяких галузях (насосні 

станції водопрвідно-каналізаційного господарства у зв’язку зі значними 

коливаннями обсягів «перекачки» потягом доби та сезонних коливань). 

Етап 2. Обчислення необхідного введення в дію нових (додаткових) 

потужностей та можливі шляхи вирішення цієї проблеми. Насамперед, ведуть 

пошук так званих внутрішніх резервів нарощування виробничої потужності - за  
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рахунок організаційно-технічних заходів. Але він  не завжди може забезпечити 

випуск запланованого обсягу продукції. Тому виникає потреба у визначенні 

введення в дію нових (додаткових) потужностей за рахунок технічного 

переозброєння, реконструкції або розширення підприємства.  

Тому виробнича потужність є змінною величиною. У планових 

розрахунках для обгрунтування виробничої програми використовується 

середньорічна потужність. В розрахунки виробничої потужності підприємства 

включається устаткування як встановлене, так  і невстановлене, яке є на 

підприємстві (крім резервного).  

Пср = Пвх + Пвв*Тв / 12  - Пвиб * Твиб / 12, 

де Пср — потужність середньорічна;  

Пвх — потужність вхідна; 

Пвв— потужність, яка буде введена у плановому році;  

Тв — період використання введеної потужності; 

Пвиб — потужність, яка вибуває протягом року;  

Твиб— період, впродовж якого потужність не буде використовуватися . 

Розрахунки виробничої потужності використовуються для обгрунтування 

виробничої програми потужністю підприємства, а також для складання балансу, 

який відбиває зміни величини потужності протягом планового періоду і 

характеризує вихідну потужність.  

Розрахунок виробничої потужності  підприємства проводять у 

послідовності, що зазначена на рис. 7.1. 

Виробнича потужність розраховується виходячи із максимально 

можливого річного часу роботи устаткування та використання виробничих 

площ. Тому фактор часу роботи підприємства та обладнання значно впливає на 

розмір виробничої потужності.  

Розрізняють календарний, режимний (номінальний) і ефективний 

(корисний) фонди часу. 
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Рис. 7.1-  Послідовність розрахунку виробничої потужності  підприємства 
 

Календарний фонд часу (Ткал) відповідає тривалісті планового періоду і 

застосовується при розрахунках виробничої потужності підприємств із 

безперервним процесом виробництва. При його визначенні для таких 

виробництв необхідно враховувати втрати часу на проведення ремонтів. 

Ткал = 365 * 24 * (1 – р/100), 

де  р -  час на ремонт і технологічні зупинки устаткування, %. 

Треж = Кзм * (Тзм  *Др – Дпсс *t ), 

де Треж - режимний фонд часу - характеризує час роботи за розкладом 

(режимом) роботи підприємства, годин;  

Тзм — тривалість робочої зміни (години);  

Др — кількість робочих днів у плановому періоді;  

Дпсс — кількість передсвяткових днів у плановому періоді, що мають скорочену 

тривалість змiни;  

t –  скорочення тривалісті зміни у передсвятковий день (кількість неробочих 

годин у передсвяткові дні), годин;  

Кзм — кількість змін. 

Теф = Треж * (1 – р / 100), 

де Теф — ефективний корисний фонд роботи устаткування (години) – характер-

ризує реальний час, впродовж котрого обладнання може використовуватися. 

У складальних, монтажних, формувальних цехах і дільницях, в яких 

виробничий процес виконується на корисних виробничих  площах, режимний 

фонд розраховується з урахуванням цієї площі. 

Треж площ  = Треж * S, 

Визначення провідної групи 
обладнання, технологічної 
лінії, агрегату на дільницях 
по кожному з цехів 

Визначення потужності 
провідної дільниці в цехах 
 

Визначення провідного  
цеху на підприємстві 
 

Визначення потужності 
підприємства в цілому 
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де Треж площ — режимний фонд робочого часу з урахуванням корисної площі 

цеху; S — корисна виробнича площа цеху, кв.м.  

Методика розрахунку виробничої потужності. У загальному вигляді 

виробнича потужність (ВПТ) провідного цеху з виготовлення однорідної 

продукції і-го виду може бути визначена за формулами 

ВПТi =  Теф обл * Nобл * ПРі 

або 

ВПТi =  Теф обл * Nобл  / Hti, 

де ВПТi— виробнича потужність провідної ланки (дільниці або групи 

технологічного устаткування) даного виробничого підрозділу підприємства з 

випуску і-го виду продукції; 

Теф обл  — ефективний річний фонд часу роботи одиниці устаткування 

провідної ланки  підрозділу (годин); 

Nобл — середньорічна кількість устаткування провідної ланки, од; 

Hti – норма часу на виготовлення одиниці і-го виробу на даному обладнанні, 

годин; 

ПРі – годинна продуктивність одиниці устаткування з випуску і-го виду 

продукції, од. 

При цьому слід мати на увазі, що в розрахунках за наведеними формулами 

необхідно враховувати очікуваний рівень виконання норм часу. Зазвичай для 

цього використовують коефіцієнт виконання норм часу, що базується  на 

досягнутих результатах у попередньому періоді.  

Методика розрахунку виробничої потужності залежить від характеру 

підприємств, цехів і рівня їхньої спеціалізації, якими визначається організаційний 

тип виробництва. Більш детально  особливості порядку визначення виробничої 

потужності у залежності від типу виробництва викладено в [12] . 

Так, наприклад, в умовах серійного та дрібносерійного виробництва має 

місце значна номенклатура продукції, що випускається. Тому  використання 

наведених вище формул при визначенні виробничої потужності ускладнюється. 

У  цьому випадку  розрахунок виробничої потужності ведеться через коефіцієнт 

потужності або коефіцієнт завантаження устаткування в такій послідовності:       

а) визначають трудомісткість обробки продукції усієї виробничої програми за 

групами устаткування з урахуванням очікуваного рівня виконання норм часу; 
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б) визначають ефективний фонд часу роботи обладнання за групами 

устаткування, тобто визначається пропускна спроможність устаткування; 

в) визначають коефіцієнт потужності (Кпотуж) або коефіцієнт завантаження 

устаткування (Кзу), що визначають таким чином:  

Кзу = Тр вп / ПС, 

Кпотуж = 1 / Кзу, 

де  Тр вп – трудомiсткiсть виробничої програми у нормо-годинах; 

ПС - пропускна спроможність устаткування, годин; 

При  цьому, наприклад, якщо:  

Кзу  = 1, то це означає, що устаткування використовується повністю;  

Кзу  > 1, то це означає, що устаткування  перевантажене;  

Кзу < 1, то це означає, що мають місце вільні потужності (устаткування 

недовантажене).  

Відповідність потужності різних підрозділів підприємства (ланок підрозділу) 

визначається порівнянням коефіцієнтів сумісності, які розраховуються 

співвідношенням потужностей провідного підрозділу та інших виробничих ланок. 

г) в провідній групі устаткування визначають коефіцієнт виробничої потужності 

підрозділу в цілому і при необхідності - розробляють заходи щодо ліквідації 

«вузьких місць» та розраховують остаточну виробничу потужність 

підрозділу в натуральному вимірі. 

Система показників  виробничої потужності. Для всебічного аналізу 

рівня використання виробничих потужностей використовують систему 

показників, які можна поділити на три групи: 

1) показники, що характеризують рівень освоення проектної потужності та 

використання середньорічної виробничої  потужності підприємства: 

– коефіцієнт освоєния проектної потужності (Кп), який характеризує рівснь 

використання введеної в дію нової потужності з метою досягнення 

стабільного випуску продукції не нижче передбаченого проектом. Цей 

коефіцієнт  розраховують за формулою 

Кп  =   Вп / Пп., 

де Вп — випуск продукції, передбаченої проектом у відповідних вимірниках;  

Пп— проектна потужність у таких самих вимірниках.. 

Цей коефіцієнт свідчить про рівень освоєння проектних потужностей 

нормативного строку; 
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– коефіцієнт використання середньорічної виробничої потужності (Кв). який 

характеризує рівень використання діючої  виробничої потужності, може 

бути обчислен так: 

Кв = В / Псер, 

де В — фактичний або плановий річний випуск товарної продукції; 

Пир — середньорічна виробнича потужність у таких самих вимірниках, що й 

випуск продукції. 

За значенням Кв можна встановити рівень використання й наявність резервів 

виробничої потужності, а також ступень напруженості планового завдання на 

поточний рік; 

2) показники, які характеризують використання устаткування в часі та в 

потужності:  

– коефіцієнт  екстенсивного навантаження (Ке) визначають за формулою 

Ке = Тф / Тп, 

де Тф — час фактичної роботи устаткування (за зміну, добу, місяць, рік);  

     Тп — плановий (максимально можливий) фонд часу роботи устаткування за той 

самий період; 

– до екстенсивних показників використання устаткування належить також 

коефіцієнт  змінності його роботи (Кзн); 

Кзм = Nм зм / Nуст, 

де Nм зм — загальна кількість відпрацьованих машино-змін за добу;  

     Nуст  — кількість встановленого устаткування (діючого та недіючого). 

Коефіцієнт  інтенсивного  завантаження (Кі) визначають за формулою 

Кі = Вф / Вн, 

де Вф — фактичний обсяг випуску продукції за одиницю часу;  

Вн — технічна (паспортна) норма продуктивності устаткування за одиницю часу. 

Для устаткування, яке має електропривід, Кі визначають за даними про 

витрати елсктроенергії (такий показник називають коефіціє:нт використання 

устаткування) за потужністю 

Кі = W / (Nw* tм), 

де W  — витрати електроенергії  даним видом устаткування за конкретний період, 

кВт/год;  

tм  — машинний час роботи за той же період, год;  

Nw  — потужність встановленого електроприводу на цьому устаткуванні, кВт/год. 
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Коефіцієнт використання устаткування за потужністю застосовують у 

багатономенклатурному виробництві, де неможливо розрахувати нормативну 

продуктившсть; 

– інтегральний коефіцієнт завантаження (Кінт) устаткування дає сумарну 

характеристику рівню використання устаткування як за продуктивністю, так 

і за часом,  і визначається так: 

Кінт = Ке * Кі, 

– для перевірки відповідності між потужностями основних цехів, дільниць,  

допоміжних цехів або дільниць розраховують коефіцієт сумісності (Кс) за 

формулою 

Кс = П1 /(П2 * Нп ), 

де П1,  П2; — потужність цехів або дільниць, між якими обчислюють коефіцієнт 

сумісності (у прийнятих одиницях вимірювання — шт. тощо);  

Нп— питомі витрати продукції першого цеху (дільниці) для виробництва 

продукції другого цеху (дільниці); 

3) показники використання устаткування та площі у вартісних і 

натуральних вимірниках. 

– фондовіддача (Фв),  яка характеризує випуск продукції на 1 грн. середньої 

вартості виробничих фондів: 

Фв = ТПр / Офср, 

де ТПр — річний обсяг товарної продукції підприємства, тис. грн.;  

ОФср — середньорічна балансова вартість основних виробничих фондів, тис. грн.; 

– для оцінювання рівня використання виробничих потужностей складальних, 

ливарних та інших цехів використовують показник, який характеризує 

випуск продукції з 1 м2 площі  (Вs). 

Вs = ТПр / Sз, 

де Sз – загальна площа цеху, кв.м. 

Аналіз наведених показників дає змогу отримати всебічну інформацію про 

рівень використання й наявність резервів виробничих потужностей шдприємства 

і розробити заходи щодо поліпшення їх використання. 

Основными способами підвищення ефективності використання 

виробничих потужностей є: 

– технічне вдосконалення устаткування й механізмів; 

– використання прогресивних технологічних процесів; 
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– забезпечення збільшення часу роботи устаткування (підвищення 

коефіцієнта  змінності – екстенсивний шлях, скорочення внутризміннх та 

цілодобових простоїв обладнення – інтенсивний шлях); 

– застосування прогресивних форм організації виробництва. 

 

Питання для самоперевiрки 
1. Що розумiють пiд виробничою потужнiстю? 

2. Назвіть види виробничої потужності та чинники, що її визначають. 

3. Як визначають середню за перiод потужнiсть? 

4. Порядок розрахунку фондiв часу,  що використовуються при визначеннi 

потужності (пропускної спроможностi) обладнання? 

5. Сформулюйте зміст методики розрахунку виробничої потужності. 

6. Які показники характеризують використання виробничої потужності? 

7. Якi Ви знаєте шляхи полiпшення використання виробничої  потужностi? 
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ТЕМА 8.  ПЕРСОНАЛ І ОПЛАТА ПРАЦІ 

 
Труд – вот единственній способ  

создать себе достойное положение. 

                                                                                                                       / В. Вовенарг/ 

 

Планування персоналу. Діяльність підприємства в значній мірі визна-

чається рівнем його трудових ресурсів, що є складовою потенціалу 

підприємства. Їх кваліфікаційний рівень,  відповідність чисельності і структури 

потребам підприємства, є одним з важливих чинників, що впливають на рівень 

продуктивності праці, можливості оновлення виробництва, своєчасність 

виконання завдань виробничої програми і в підсумку - на ефективність 

діяльності підприємства в цілому. 

Склад та чисельність персоналу підприємства формується під впливом як 

зовнішніх, так і внутрішніх факторів ( тривалість робочого тижня, тривалість 

відпусток, виробнича програма, технологія й організація виробництва тощо).  

 

 

 

В залежності від місця персоналу у виробничому процесі, він поділяється: 

на персонал основної діяльності (у промисловості це  промислово-виробничий 

персонал - ПВП) та персонал неосновної діяльності (НПП). До ПВП відносяться 

всі працівники, що зайняті у виробництві та його обслуговуванні; до НПП - 

працівники підрозділів підприємства що знаходяться в його структурі, але не 

пов’язані з виробництвом.  

Залежно від виконуваних функцій, персонал поділяють на такі основні 

категорії: 

а) робітники – працівники, які беруть безпосередню участь у створенні 

матеріальних благ (основні робітники) та обслуговуванні виробничого 

процесу (допоміжні робітники); 

б) службовці - працівники, які здійснюють підготовку та оформлення 

документації, облік та контроль тощо; 

Персонал підприємства — це сукупність постійних працівників. які 
мають професійну підготовку та практичний досвід і навички роботи. 
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в) спеціалісти - працівники, які займаються інженерно-технічними, 

економічними, юридичними та іншими видами робіт; 

г) керівники - працівники, які займають керівні посади на підприємстві. 

Вихідними даними для визначення потреби в  персоналі є:   

- завдання виробничої програми; 

- норми затрат праці; 

- баланс робочого часу; 

- результати аналізу виконання плану за попередній період (для діючих 

підприємств). 

Плановий баланс (бюджет) робочого часу одного робітника розраховують 

таким чином: складають звітний баланс, проводять його аналіз, розробляють 

заходи зі скорочення втрат робочого часу та визначають плановий баланс 

робочого часу. Баланс складається для підприємства, підрозділу, дільниці, іноді - 

для групи робітників, що мають однаковий графік роботи і одну й ту саму 

тривалість чергової відпустки. Баланс розраховується на три етапи: 

1) розрахунок середньої кількості робочих днів; 

2) розрахунок середньої тривалості робочого дня; 

3) розрахунок корисного (ефективного) фонду робочого часу в годинах. 

Аналіз виконання плану щодо персоналу за базовий період дозволяє: порів-

няти наявні трудові ресурси з потребою як за чисельністю, так й професійним 

складом, розглянути відхилення за окремими категоріями працівників та визначи-

тись з подальшими діями. При цьому важливо звернути увагу на втрати робочого 

часу: наявність внутрізмінних і цілодобових простоїв, прогулів тощо. Порівняння 

розрядів робіт з фактичними розрядами робітників за професіями покаже 

відповідність кваліфікаційного рівня робітників складності робіт. 

Плануючи діяльність підприємства, треба обгрунтовувати необхідну 

чисельність персоналу для виконання виробничої програми , як загальну, так і за 

окремими категоріями.  Загальну чисельність характеризує обліковий склад. Це всі 

постійні, тимчасові та сезонні працівники, включаючи тих, хто знаходиться у 

відпустці, не з'являється на роботі через хворобу та з іншіх причин. Протягом 
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планового періоду обліковий склад замінюється (прийом, звільнення), тому 

показник чисельності визначається як середньооблікова чисельність. Її визначають 

як підсумок облікового складу за кожний календарний день періоду (включаючи 

святкові та вихідні дні) і діленням цієї суми на кількість календарних днів у періоді. 

Для робітників визначають ще і явочний склад. Це чисельність робітників, які 

повинні кожен день бути на робочих місцях для забезпечення нормального процесу 

виробництва. Для визначення облікової чисельності використовують укрупнений 

або деталізований  (диференційований) методи. 

Укрупнено планову середньооблікову чисельність працівників  (Чпл) 

визначають методом корегування базової чисельності за формулами 8.1 або 8.2 

Чпл = Чбаз * (І0/Іпп),                       (8.1) 

Чпл = Чбаз * І0 + ΣЕі,            (8.2) 

де Чбаз— базова (очікувана) чисельність, чол.; 

Іо — індекс зростання обсягу продукції в плановому періоді; 

Іпп — індекс зростання продуктивності праці в плановому періоді; 

ΣЕі —зміна чисельності за пофакторними розрахунками, чол. 

Для більш точного визначення чисельності ПВП під час поточного 

планування використовують деталізовані розрахунки, що передбачають визначен-

ня загальної чисельності як суми чисельності  по кожній категорії персоналу.  

Так, чисельність  робітників-відрядників, які безпосередньо беруть участь у 

здійсненні технологічних процесів із виготовлення продукції, визначається на під-

ставі загальної нормативної трудомісткості, рівня виконання норм  та ефективного 

(робочого) фонду часу  одного робітника згідно балансу робочого часу.  

 Загальна трудомісткість складається з трудомісткості виробничої 

програми та трудомісткості зміни незавершеного виробництва. Трудомісткість 

виробничої програми визначають як добуток кількості виробів на відповідну 

норму часу. Тоді планову чисельність, що необхідна для виконання виробничої 

програми, можна визначити як: 

Чпл = ТР Fл. /(Теф пл. * КВ.Н.), 

де ТР пл — планова повна трудомісткість виробничої програми, нормо-год.; 
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Теф пл — плановий  ефективний фонд робочого часу одного працівника згідно 

балансу робочого часу, год; 

КВ.Н. —коефіцієнт виконання норм, що прийнятий у плановому періоді. 

Ефективний фонд робочого часу середньооблікового робітника визначається 

як добуток кількості робочих днів на середню тривалість робочого дня.  

Планову трудомісткість незавершеного виробництва розраховують на 

підставі базової трудомісткості 1000 грн. продукції з урахуванням її зниження в 

плановому періоді у зв'язку з впровадженням заходів з підвищення ефективності 

виробництва(Тр): 

ТР = ∆НЗВ * ТР1000
баз * Кзт, 

де ∆НЗВ — зміна обсягу незавершеного виробництва в плановому періоді, тис. 

грн.; 

ТР1000
баз — базова трудомісткість 1000 грн. обсягу продукції, нормо-год.; 

Кзт — коефіцієнт зниження трудомісткості в плановому періоді. 

Облікову чисельність робітників, що знаходяться на погодинній оплаті, 

визначають у два етапи. Спочаку визначають час роботи працівників-

погодинників як добуток кількості робочих місць на час їх функціонування у 

плановому періоді. На другому етапі отриманий час роботи ділять на плановий  

(ефективний) фонд робочого часу одного працівника . 

Явочна чисельність (Чяв) визначають як: 

Чяв = Чпл * Кобл., 

де Кобл – коефіцієнт облікового складу. 

Коефіцієнт облікового складу залежить від режиму роботи підприємства 

(підрозділу) і визначається співвідношенням ефективного фонду часу роботи 

одного працівника до режимного (номінального) або календарного фонду.     

Чисельність деяких категорій спеціалістів (конструктори, технологи, тощо) 

розраховують на підставі трудомісткості їхніх робіт. При відсутності таких 

даних, використовують встановлені нормативи чисельності цих категорій 

працівників або штатний розклад. 
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Чисельність непромислового персоналу визначають аналогічно розрахунку 

основних і допоміжних робітників. Чисельність необлікового складу не планується 

і регламентується розміром фонду заробітної плати, який виділяється на ці цілі. 

Після визначення планової чисельності та структури персоналу треба скласти 

баланс робочої сили і визначити додаткову потребу по кожній категорії персоналу. 

Вона, на відміну від планової чисельності, визначається не у вигляді середньооблі-

кової чисельності, а у вигляді облікового складу. Додаткова потреба у персоналі 

(Чд):  

Чд = (Чк-Чп)+[(Чп * у)/100], 

де Чп і Чк - облікова чисельність працівників на початок і кінець планового 

періоду, чол.; 

у — планові втрати працівників (вихід на пенсію, вступ до навчання, до лав 

Збройних Сил і т. ін.), %. 

Розрахунок додаткової потреби у персоналі та джерела її забезпечення є 

підставою для планування комплектування та підготовки нових кадрів.  

Планування продуктивності праці. Оскільки продуктивність праці 

характеризує її ефективність, то зростання продуктивності праці обумовлює 

скорочення потреби у персоналі, а від того і витрат підприємства. 

 

 

 

Вихідними даними для розрахунку планового рівня продуктивності праці є 

виробнича програма, норми часу, рівень виконання норм, бюджет робочого часу 

одного робітника, план технічного й організаційного розвитку підприємства. Треба 

мати на увазі, що на діючому підприємстві розробка плану починається з 

визначення очікуваного рівня продуктивності праці в поточному періоді, з'ясування 

факторів, які суттєво вплинули на рівень продуктивності праці. В першу чергу слід 

вивчити чинники, що негативно вплинули на неї (випадки втрат робочого часу, 

виробничого браку, відхилень від запланованих технологічних процесів, запізнення 

впровадження запланованих заходів щодо підвищення продуктивності праці тощо). 

Цей аналіз дозволяє визначити невикористані можливості підвищення 

Продуктивність праці – показник, який характеризує  ступінь 
раціонального використання трудового потенціалу підпрємства. 
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продуктивності праці в поточному році і є основою для розробки організаційно-

технічних заходів для реалізації виявлених резервів.  

Продуктивність праці планується як в абсолютному вираженні (рівень), 

так і відносному (у відсотках до попереднього періоду). 

При прямому методі визначення рівня продуктивності праці він 

вимірюється кількістю продукції (обсягом робіт), яка виробляється працівником 

за одиницю часу (виробіток). При оберненому методі продуктивність праці 

характеризує кількість часу, витраченого на виробництво одиниці продукції 

(виконання одиниці роботи). Зростання трудомісткості свідчить про зниження 

продуктивності праці.  

Універсальним показником є виробіток. Він визначається методом 

прямого розрахунку: 

ПП=ОВ/Ч, 

де ПП — виробіток; 

ВП — обсяг випуску продукції; 

Ч — чисельність ПВП, чол. 

В аналітичних цілях розраховують виробіток на одної о робітника або 

одного виробничого працівника. 

Залежно від специфіки виробництва обсяг продукції вимірюється вартісни-

ми, натуральними та трудовими показниками. Вартісні показники (товарна, валова 

продукція) хоча і мають певні недоліки, але носять універсальний характер. Вони 

використовуються для виміру рівня та динаміки продуктивності праці на 

підприємствах із різнорідною продукцією (послугами). Узагальненим показником 

продуктивності праці певного підприємства є середньорічний виробіток одного 

середньооблікового працівника промислово-виробничого персоналу. 

Натуральні показники застосовуються тільки на підприємствах, що 

виробляють однорідну продукцію. 

Трудові показники можна використовувати за окремими видами продукції. 

Ними можуть користуватись на робочих місцях, дільницях, цехах, що виробляють 

різнорідну продукцію, а також за наявністю значних обсягів незавершеного 
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виробництва, яке неможливо вимірювати в натуральних, чи вартісних показниках. 

Але трудові показники вимагають досконалої нормативної бази.  

Планову продуктивність праці можна обгрунтувати методом 

екстраполяції або методом коригування продуктивності праці в базовому 

періоді на дію техніко-економічних факторів у плановому періоді (більш 

поширений, оскільки метод екстраполяції не враховує можливі зміни в 

плановому періоді). Мірою впливу факторів на зростання продуктивності праці є 

відносна економія робочої сили. Більш детально дивись [12]. 

Планування фонду оплати праці.  Планування фонду оплати праці 

(ФОП) ставить на меті визначення витрат на оплату праці, що будуть входити до 

собівартості. При цьому ці витрати повинні бути ефективними, достатніми для 

мотивації робітників (що досягається відповідним її рівнем, диференціацією 

оплати в залежності від складності роботи та встановленням однакової оплати за 

однаковий обсяг робіт) та враховувати співвідношення зростання 

продуктивності праці й середньої зарбітної плати.  

До фонду заробітної плати входить заробітна плата працівників за виконану 

роботу та відпрацьований час, а також низка виплат і доплат, які передбачені 

законодавством та діючими на підприємстві заохочувальними системами. Крім 

того, можливі так звані інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що 

формуються за рахунок виплат, що мають одноразовий характер та доплат, що 

перевищують встановлені законом розміри. На промисловому підприємстві 

планування заробітної плати включає визначення фонду та середньої заробітної 

плати виробничого й невиробничого персоналу в цілому і за окремими категоріями 

працівників, а також фонд заробітної плати необлікового складу.  

Вихідними даними для розробки плану з питань заробітної плати є: 

виробнича програма; трудомісткість продукції; чисельність працівників за катего-

ріями, професіями і кваліфікацією: тарифна система; штатний розклад працівни-

ків, спеціалістів, службовців; законодавство України з питань оплати праці. 

На діючому підприємстві безпосередньому розрахунку з оплати праці 

повинен передувати аналіз виконання плану по заробітній платі за попередній 
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період. Після цього етапу передпланових робіт можна приступати до розрахунку 

планового фонду заробітної плати персоналу. 

Існують різні методи визначення планового фонду заробітної плати. 

А) Метод коригування базового фонду заробітної плати .  

Плановий фонд заробітної плати (ФЗПпл) розраховують за формулою, що 

аналогічна формулі 8.2.: 

ФЗПпл =ФЗПбаз * Іо + ΣЕі * ЗП, 

де ΣЕі— зміна чисельності працівників під дією основних техніко-економічних 

чинників, чол.; 

ЗП - середня заробітна плата одного працівника у плановому періоді, гри.; 

Б) Метод розрахунку  на основі середньої зарплати: 

ФЗПпл =ЗП *Чпл,                                            

де Чпл — планова чисельність працівників, чол. 

В)  Нормативний метод: 

ФЗПпл = ОВ * Н, 

де ОВ — плановий обсяг виробництва; 

Н — норматив затрат заробітної плати промислово-виробничого персоналу на 

одиницю продукції. 

Г) Метод прямого розрахунку (поелементний метод)  

Передбачає розрахунок планового фонду заробітної  за підрозділами і 

категоріями персоналу підприємства. Розрахунок фонду оплати праці 

здійснюється з урахуванням характеру їх роботи та форм оплати праці. При 

плануванні ФЗП робітників, залежно від характеру доплат і виплат, розрізняють 

годинний, денний і місячний фонди заробітної плати (рис. 8.1). 

Плановий фонд заробітної плати працівників, які оплачуються за окладами 

(керівників, спеціалістів, службовців) (ФЗПокл,) розраховують за формулою 

ФЗПокл = ∑
=

n

i

МЧіOк
1

** , 

де Ок - посадовий оклад у працівників і-тої групи, грн; 

Чі - кількість працівників, які мають однаковий оклад; 

n – кількість груп працівників, які мають різні за розміром оклади; 

М — кількість місяців роботи. 
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Рис. 8.1. - Склад фонду оплати праці 
 

Слід мати на увазі, що отриманий таким розрахунком плановий фонд 

заробітної плати треба коригувати на оплату втрат робочого часу через хворобу, 

коли працівники отримують допомогу за рахунок коштів фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Фонд заробітної плати необлікового складу розраховують на підставі 

фактичних даних базового періоду. 

Рівень і динаміку матеріального добробуту працівників характеризує 

середня заробітна плата. Планова середня заробітна плата працівника (ЗП) 

визначається: 

ЗП=ФЗПпл/Чпл, 

де ФЗПпл — плановий фонд заробітної плати, грн.; 

Чпл — планова середньооблікова чисельність працівників, чол. 

Для робітників додатково розраховують середньогодинну (діленням 

часового фонду заробітної плати на плановий фонд робочого часу в годинах) та 

середньоденну (діленням денного фонду заробітної плати на плановий фонд 

робочого часу в днях) заробітну плату. Це дає змогу при аналізі та плануванні 

витрат на оплату праці уникнути впливу різної кількості робочих днів і годин у 

періоди, що співставляються або у базовому та плановому періоді.  

При плануванні заробітної плати треба забезпечити випереджаюче 

зростання продуктивності праці в порівнянні зі зростанням середньої заробітної 

плати. Співвідношення темпів зміни цих показників (І) визначають індексним 

методом: 
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І=Іпп/Ізп, 

де Ізп — індекс оплати праці; 

Іпп — індекс продуктивності праці. 

Величина співвідношення залежить від чинників зростання продуктивності 

праці. Впровадження нової техніки, вдосконалення технологічних процесів, 

механізація та автоматизація виробництва знижують трудомісткість продукції та 

підвищують продуктивність праці. При цьому зростання продуктивності праці 

значно випереджає зростання оплати праці, яка підвищується в міру участі 

працівників у технічному прогресі та в зв'язку із підвищенням кваліфікації. 
 

Питання для самоперевiрки 
1. Яку ціль мають на меті під час розробки плану з питань праці та його 

оплати ? 

2. Назвіть види чисельності та категорій працівників? 

3. Розкрийте сутність методів визначення чисельності персоналу. 

4. Завдання планування, вихідні дані та методи обчислення продуктивності 

праці? 

5. Назвіть основні завдання, що вирішуються під час розробки плану з праці та 

її оплати. 

6. Які  вихідні дані необхідні для планування витрат на оплату працi в 

плановому періоді? 

7. Назвіть основні методи  обчислення фонду оплати працi на плановий 

період. 

8. Назвіть види фондів оплати праці та їх склад. 
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ТЕМА 9. ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА 
 

                                                                                      Одна ласточка ещё не делает весны. 

                                                                                                            /Аристотель/ 

 

Особливості функціонування та планування діяльності підрозділів 

виробничої інфраструктури.  Основне виробництво саме по собі не може 

функціонувати. Необхідна виробнича інфраструктура, що забезпечує виробничий 

процес енергоресурсами, технологічною оснасткою та транспортними послугами, 

виконують ремонт обладнання.   

 

 

 

 

 

Підрозділи, що формують виробничу інфраструктуру, мають особливості в 

діяльності, які потрібно враховувати при плануванні. По-перше, це те, що 

результати їх  являють собою послуга виробничого характеру. По-друге, ця 

послуга, не існує самостійно поза виробничим процесом. По-третє, оскільки 

процес споживання послуг нерозривно пов'язаний із процесом виробництва, то 

концентрація підрозділів інфраструктури в якомусь одному місці не може 

компенсувати нестачу їх в іншому місці. 

Виробнича інфраструктура підприємства виконує функції: 

– Обслуговування процесів основного та допоміжного виробництва.  

– Забезпечення «власного» виробництва за профілем діяльності, що є 

результатом системи організації виробництва коли відсутні спеціалізовані 

підприємств технічного обслуговування й забезпечення необхідними 

засобами виробництва. 

Планування забезпечення виробництва технологічною оснасткою. 

Потреба підприємства в інструментах розраховується на підставі обсягів 

основного виробництва, номенклатури інструментів по технологічній 

Виробнича інфраструктура підприємства — це сукупність 

підрозділів, які прямо не беруть участі у створенні основної продукції 

підприємства, але своєю діяльністю створюють умови для 

нормального перебігу виробничого процесу. 
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документації та норм витрат інструментів на кожну операцію або усереднені 

норми на одиницю продукції, чи нормо-годин роботи верстатів.  

Для діючого виробництва потребу в інструменті розраховують так: 

визначають його витрати для виконання певного обсягу виробництва, а також 

зміну величини обігового фонду протягом планового періоду. Отже, потрібна 

кількість інструменту (шт.) на планований період визначається як: 

ВІнcт = ВІнcт пл. + ОФпл – Офф, 

де  ВІнcт пл — витрати інструменту в плановому періоді, шт.; 

ОФФ — фактичний обіговий фонд на початок планового періоду, шт.; 

ОФПЛ — потрібний обіговий фонд, шт. 

Обіговий фонд включає в себе запас інструменту на складах, робочих 

місцях та в ремонті. 

У масовому та великосерійному виробництві норму витрати інструменту 

визначають, виходячи з обсягу роботи на 1000 деталей (іноді — на 100, 10 або 1 

деталь). У всіх інших типах виробництва з цією метою визначають обсяги робіт 

на 1000 (або 100) верстато-годин роботи певної групи верстатів.  

Знаючи норму витрат певного інструмента, можна визначити витрати його 

на програму оброблюваних деталей, наприклад, ріжучого (Інст. р.). 

У великосерійному та масовому виробництві витрати Інст Р, визначаються 

так: 

Інст Р=
N

НN ІД *
, 

де NД — кількість деталей, оброблюваних цим інструментом, шт.; 

Ні — норма витрат ріжучого інструмента на 100. 1000 деталей, шт.; 

N— кількість оброблюваних деталей, на які визначалась норма витрат (10, 

100.1000): 

У дрібносерійному й одиничному виробництві: 

Інст Р =
РН

ІЧР

t

Нt `*
, 

де tЧР — час роботи верстатів, який витрачається на обробку даної групи деталей, 
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год.; 

Н'І, — норма витрат ріжучого інструмента на 100, 1000 год. роботи верстатів, шт.; 

tРН — час роботи верстатів, на який розраховується норма витрат, год. (100, 1000).  

Більш детально дивись [3]. 

План роботи інструментального цеху  розробляє планово-економічний 

відділ (бюро) підприємства на рік із поквартальною розбивкою та щомісячним 

уточненням. 

Основними розділами плану є: 

– обсяг випуску продукції (виробнича програма); 

– чисельність та заробітна плата; 

– собівартість. 

Виробнича програма розробляється на підставі таких вихідних даних: 

– виробнича програма підприємства з випуску продукції; 

– графік підготовки виробництва нових виробів; 

– розрахунки потреби в технологічному оснащенні для поточного 

виробництва; 

– дані про стан запасів інструментів в ЦІС; 

– замовлення виробничих і допоміжних цехів. 

Виробнича програма розробляється за такими показниками: випуск 

продукції в натуральному виразі (номенклатура) та обсяг продукції (товарної). 

Номенклатуру технологічного оснащення, яку слід буде виготовляти в 

інструментальних підрозділах, потрібно планувати з урахуванням таких 

чинників: 

– потреби підприємства в оснащенні; 

– обсягів і номенклатури оснащення, яке буде закуплене у сторонніх 

організаціях; 

– обсягів і номенклатури оснащення, яке потрібно виготовити стороннім 

організаціям; 

– обсягів і номенклатури оснащення, яке підлягає відновленню та ремонту. 

Обсяги товарної продукції за планом розраховуються в трудовому (за 



103 
 

нормативною трудомісткістю) або вартісному виразі. 

Нормативна трудомісткість виготовлення технологічного оснащення визна-

чається інструментальним відділом укрупнено, залежно від конструктивно-техно-

логічних параметрів оснащення, на підставі нормативів, які діють на підприємстві. 

Планування чисельності персоналу інструментального цеху та фонду 

оплати праці проводиться за загальною методикою (див. тему 7). 

План із собівартості передбачає розрахунок калькуляції окремих видів 

технологічного оснащення (робіт) та визначення загальних витрат. Об'єктами 

калькулювання собівартості в інструментальному цеху є  основні  види 

оснащення, і робіт  що виконує цех. Калькуляційною одиницею може бути:  

– одиниця виробу (штамп, прес-форма, модель, пристрій); 

– типовий представник - один виріб; інструмент одного типорозміру- 10, 100 

одиниць;  

– для сторонніх організацій —замовлення. 

Кошторис витрат цеху на виробництво складається із статей, аналогічних 

основним цехам. 

Планування діяльності ремонтного виробництва. Роботи з технічного 

обслуговування та ремонту устаткування плануються на підприємствах у формі 

перспективного плану, річних і місячних планів-графіків планово-

попереджувального ремонту (ППР). 

Планові показники ремонтно-механічного цеху (РМЦ) розробляються від-

ділом головного механіка за участю планово-економічного відділу підприємства. 

Основними розділами плану є: виробнича програма, планування 

чисельності та заробітної плати, визначення собівартості.  

Виробнича програма складається в номенклатурному виразі та трудоміст-

кості. Виробнича програма для РМЦ передбачає виконання: капітального та 

середнього ремонту устаткування згідно із графіком ППР, малого ремонту та 

технічного обслуговування устаткування (в умовах централізованої системи 

ремонтного обслуговування); виготовлення запасних частин і вузлів для ремонту; 

модернізації устаткування; монтажу та демонтажу устаткування; виготовлення 
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нестандартного устаткування; інших робіт і послуг. 

При плануванні робіт РМЦ доцільно передбачати резерв потужності         

(10—15% від обсягів ППР) для непланових  ремонтів та робіт. 

Виробнича програма ремонтно-механічного цеху визначається згідно з гра-

фіком планово-попереджувального ремонту. Річний графік ППР складається від-

ділом головного механіка відповідно до норм тривалості міжремонтного циклу, 

міжремонтного і міжоглядового періодів із урахуванням структури міжремонтного 

циклу. 

Дату чергового планового ремонту визначають, беручи до уваги дату 

попереднього ремонту, відпрацьований час і стан устаткування. 

У разі великої кількості однотипного й одномодельного устаткування в цеху 

кількість капітальних, середніх та малих ремонтів і оглядів доцільно обчислювати, 

виходячи з кількості за ремонтний цикл (від капремонту до капремонту з 

урахуванням спів падіння різних видів ремонтів та технічного обслуговування).  

Обсяги трудомісткості ремонтних робіт обчислюють як добуток загальної 

кількості ремонтних одиниць обладнання, що підлягають ремонту, на 

нормативну трудомісткість одиниці ремонтної складності за видами ремонтів. 

Норми трудомісткості на одиницю ремонтної складності задаються 

нормативними документами. Середньорічний обсяг ремонтних робіт (Qр) можна 

визначити, якщо відомі склад обладнання, його ремонтна складність, структура 

та тривалість міжремонтного циклу та міжремонтних періодів, а також одиниць 

ремонтної складності, скориставшись формулою: 

∑
+++

= R
T

nqnqnqnq
Q

Ц

ООММССКК

Р , 

де qК qС qМ qог — трудомісткість відповідно капітального, середнього, малого 

ремонтів та оглядів на одну ремонтну одиницю, людино-годин; 

nК nС nМ nог — число відповідно капітальних, середніх та малих ремонтів та 

оглядів у міжремонтному циклі; 

Тц — тривалість міжремонтного циклу, років; 

∑R — загальна кількість ремонтних одиниць усього устаткування, що працює в 
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цеху. 

За цією формулою визначають середньорічний обсяг слюсарних, 

верстатних та інших ремонтних робіт окремо. 

Обсяги робіт на рік уточнюють за річним планом-графіком ремонту 

устаткування. 

Річний обсяг робіт із міжремонтного обслуговування визначають так: 

∑= R
Н

КзмФ
Q

ОБС

РОБС

Р

* , 

де Фр — річний розрахунковий фонд часу роботи одного робітника, год.; 

Нобс — норма обслуговування на одного робітника за зміну. рем. од.; 

Кзм — змінність роботи обслуговуваного обладнання. 

Чисельність робітників, зайнятих на роботах, що піддаються нормуванню 

визначають за традиційною методикою, інших -  обчислюють за формулою: 

Ноб

КзмR
Ч ОТ

∑=
*

.. , 

де ∑R — загальна кількість ремонтних одиниць складності устаткування; 

Кзм — коефіцієнт змінності роботи устаткування; 

Ноб — норматив обслуговування ремонтних одиниць на одного робітника за 

зміну. 

Планування собівартості виробництва РМЦ полягає у визначенні 

загального цехового кошторису витрат, кошторису на виконання капітального, 

та середнього ремонтів та міжремонтне обслуговування, кошторису цехових 

витрат. Калькуляційні одиниці при складанні кошторисів такі: одиниця 

ремонтної складності ; об’єкт модернізації; замовлення (див. [17]). 

Планування енергозабезпечення підприємства.  Кожне підприємство 

використовує енергетичні ресурси. Тому необхідно мати відповідну службу яка 

організує та регулює цей процес. Такою службою є енергетичне господарство До 

його складу можуть входити електротрансфсрматорні підстанції, теплосилове, 

електромеханічне (ремонт електрообладнання та освітлювальної мережі), 

слабкострумне господарства    
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Основними завданнями енергетичні служби є: 

– визначення потреби в енергетичних ресурсах та джерел її покриття; 

– безперебійне забезпечення підприємства енергетичними ресурсами; 

– організація раціонального використання енергетичних ресурсів.     

Вихідною інформацією для визначення планової потреби в енергоресурсах 

є: виробнича програма, прогресивні норми витрат палива та енергії на одиницю 

продукції і на власні потреби (опалення, вентиляцію ін.) , норми втрат енергії в 

мережах, організаційно-технічні заходи, що плануються на підприємстві з метою 

зниження питомих витрат енергоресурсів, зобов’язання з відпуску енергії 

стороннім споживачам. 

При визначенні планової потреби в енергоресурсах обсяг виробництва 

множать на відповідні норми питомих витрат. При цьому, з метою забезпечення 

енергозбереження, ці норми повинні бути прогресивні. 

Норми витрат електричної енергії поділяють на прямі, які встановлюють 

на одиницю продукції або обсягу робіт. та непрямі - на одиницю часу роботи 

обладнання.  

В залежності від характеру використання електричної енергії на 

підприємстві норми питомих витрат енергії поділяються на: 

– технологічні – витрати енергії чи палива на здійснення технологічних 

операцій чи процесів; 

– цехові - крім витрат на технологічні потреби, до них входять  витрати 

енергії на допоміжні та поточні потреби, втрати енергії в цехових мережах 

та перетворювальних засобах; 

– загальнозаводські – враховують  витрати енергії основних і допоміжних 

цехів, витрати енергії на підсобні потреби та власні енергопристрої, а також 

втрати в загальнозаводських мережах і перетворювальних засобах. 

Норми визначаються на підставі проведених випробувань, а також шляхом 

вивчення фактичної роботи устаткування. 

Загальну потребу в енергії (Ез) визначають таким чином (одиниця виміру 

кВт. год.): 
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Ез = Не*ОВ + Евл +Ест + Евт, 

де Не - планова норма витрат палива та енергії на одиницю продукції; 

ОВ - плановий обсяг випуску продукції в натуральному або вартісному 

вираженні; 

Евл. - витрати енергії та палива на власні потреби (опалення, освітлення і т. ін.); 

Ест - енергія, яка буде відпущена стороннім споживачам; 

Евт - втрати енергії в мережах. 

Кількість електричної енергії для технологічних цілей може бути 

розрахована через виробничу програму або виходячи з потужності встановленого 

устаткування. Зазвичай використовують перший метод, що значно точніший. Він 

застосовується при масовому та великосерійному виробництві. В цьому разі 

кількість необхідної електроенергії (Wтех) визначається так: 

К

ntП

W
М

m

i
ОБ

ТЕХ

**
1
∑

== , 

де m - кількість найменувань виробів одного типорозміру; 

Поб - потужність, що задіяна при обробці одного і-го виробу, кВт; 

tм - норма машинного часу на обробку одного і-го виробу, год.; 

n - кількість виробів одного найменування, шт./рік; 

К- коефіцієнт, який враховує втрати електроенергії. 

Планування загальної потреби та виробництва енергії завершується 

розробкою енергетичних балансів — системи взаємопов'язаних показників 

виробництва, отримання й розподілу різних видів енергії та палива. Одна з 

можливих форм енерогобалансу наведена у табл.9.1. 

Вони можуть складатись на різних рівнях та бути загальними або 

частинними (за окремими видами енергії). План енергоспоживання підприємства 

— це витратна частина енергобалансу, яка забезпечує виконання підприємством 

виробничої програми та водночас є виробничою програмою енергетичних цехів. 

Планування діяльності енергетичних цехів здійснюють: планово-

економічне бюро відділу головного енергетика, економісти цехів. 
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Таблиця 9.1- Приклад електробалансу 
 

Електроенергія 
Надходження Витрати 

 
Стаття балансу 

кВт/ год % кВт/ год % 
1. Вироблено власними силами   х х 

2. Отримано зі сторони   х х 
Разом     

Спожито електроенергії - всього х х   
……………….. х х   
………………. х х   

Разом  100  100 
 

Основними розділами плану є: 

– виробнича програма: 

– чисельність та заробітна плата; 

– собівартість. 

Виробнича програма енергетичного цеху складається в натуральному та 

вартісному виразах. 

Завдання в натуральних показниках охоплює такі види робіт: 

– виробництво та розподіл електричної енергії (в умовах децентралізованої 

системи електропостачання); виробництво та розподіл теплової енергії, 

пари, стисненого повітря, кисню, вуглекислоти та інших видів енергії, 

забезпечення водою для господарських потреб та обігу; 

– усі види планових ремонтів та міжремонтне обслуговування енергетичного 

обладнання: виготовлення запасних частин для енергетичного обладнання; 

монтаж (демонтаж) енергетичного устаткування; 

– інші види послуг. 

Виробничу програму в натуральному вираженні визначає відділ головного 

енергетика згідно з паливно-енергетичним балансом підприємства. 

Обсяги виробництва цеху у вартісному вираженні визначаються за 

планово-розрахунковими цінами, які встановлюються на підставі калькулювання 

планової собівартості одиниці послуг. Калькуляційні одиниці продукції 

енергетичних цехів такі: для електричної енергії-1000 кВт. год; тепла та пари — 

1 Дж (або 1 т пари); стисненого повітря — 1000 м3 ; води — 1000 м3, карбіду 

кальцію — 1 т. 

Для визначення загальної суми витрат енергетичного цеху складається 

кошторис на виробництво (на кожний вид робіт — окремий кошторис). 
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Собівартість послуг на продукцію енергетичних цехів (дільниць) для 

внутрішньоцехових потреб визначається за прямими витратами, а для 

внутрішньозаводських потреб — із урахуванням і непрямих витрат. До 

кошторису витрат енергетичних цехів (поряд із витратами на власне 

виробництво) вносять витрати на придбання енергії аналогічного виду, а також 

витрати на її переробку. 

Витрати на утримання та експлуатацію загальнозаводських мереж 

включають у собівартість відповідного виду енергії. 

Чисельність робітників, які поділяються на експлуатаційників та 

ремонтників, визначають (здебільшого) за нормативами обслуговування. 

Планування  транспортного обслуговування виробництва. Структура 

транспортного господарства на підприємствах  залежить від галузевої особливості 

та масштабу виробництва. При плануванні діяльності транспортного господарства 

необхідно розрахувати вантажообіг та вантажопотік. 

Вантажопотік - це кількість вантажів, що переміщується у певному 

напрямі між окремими пунктами. Сукупність вантажопотоків в окремих 

дільницях визначає вантажопотік цеху, а цехів - підприємство. 

Вантажообіг - це кількість вантажів, які переміщують за певний 

інтервал  часу. 

Розрізняють зовнішні та внутрішні вантажопотоки. Сума зовнішніх 

вантажопотоків, тобто потоків, що пов'язані із прибуттям та відправленням 

вантажів за межі підприємства, формує зовнішній вантажообіг, що 

визначається за даними служби збуту, МТЗ. Внутрішні вантажопотоки 

формують внутрішній вантажообіг. 

Техніко-економічне планування діяльності транспортної служби 

передбачає: розробку виробничої програми, розрахунок чисельності та фондів 

на оплату праці робітників, планування собівартості. 

Виробнича програма транспортного цеху складається з обґрунтування 

обсягу послуг на відповідний плановий період (рік, місяць та ін.) у 

натуральному та вартісному значеннях. 

Вихідними даними для формування виробничої програми цього цеху є: 

– для зовнішніх перевезень - плани матеріально-технічного забезпечення та 

комплектування, збуту продукції, технічного розвитку, капітального 

будівництва, виконання транспортних послуг для сторонніх організацій; 
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– для внутрішніх перевезень - виробничі програми підрозділів і цехів, що 

обслуговуються згідно зі схемою вантажоперевезень, що діє на 

підприємстві; 

– дані про наявний склад транспортних засобів та обґрунтування їх зміни, 

яка передбачається в плановому періоді; 

– графіки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; 

– нормативна база для визначення трудових і матеріальних витрат на 

основні види транспортних / вантажних робіт. 

У процесі планування величина вантажопотоку вимірюється натуральними 

вимірниками (тонни, метри, кубометри, штуки). Обсяги вантажнорозвантажу-

вальних робіт плануються в тоннах із відокремленням витрат часу механізованих 

робіт у машино-годинах і ручних робіт у нормо-годинах (людино-годинах). 

При визначенні обсягів робіт у вартісному виразі, роботу в натуральних 

одиницях виміру множать на відповідні тарифи.  

Планова чисельність робітників транспортного цеху визначається 

прямим розрахунком на підставі обсягів роботи у машино-годинах та 

планового фонду часу роботи одного робітника. Чисельність водіїв (Вод) на 

зовнішніх перевезеннях визначають за формулою 

Чвод = М * (Т1 +Т2)   / Теф, 

де М - середньооблікова кількість автомашин; 

Т1 -  час знаходження машини в наряді, год.; 

Т2 - підготовчий час, год.; 

Теф - річний фонд часу роботи одного водія, год. 

Кількість вантажників (Чвант) визначають за формулою 

Чвант =  ОР * Нt * / (Теф * Квн), 

де  ОР - плановий обсяг вантажно-розвантажувальних робіт, т;  

Нt – норма часу на вантажні роботи, год./ т вантажу;  

Кв.н.- коефіцієнт виконання норм виробітку. 

Планування собівартості для транспортного цеху передбачає  

визначення собівартості окремих видів робіт та загального кошторису витрат. 

Калькуляційною одиницею можуть бути: 

– тонно-кілометр, тонна - для перевезення зовнішніх вантажів; 

– тонна, кг - для внутрішньовиробничих перевезень; 

– машино-година роботи - для спеціалізованого транспорту; 
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– тонна вантажу - для навантажувально-розвантажувальних робіт. 

Загальний кошторис витрат транспортного цеху є сумою кошторисів 

витрат на транспортні, вантажно-розвантажувальні та ремонтні роботи, а 

також кошториси витрат на оплату послуг сторонніх організацій чи виконання 

послуг для сторонніх замовників. 

Планування кошторису витрат виробництва даної одиниці виробничої 

інфраструктури в цілому проводять так само, як і в основному виробництві, 

але за скороченим переліком статей витрат та врахуванням деяких 

особливостей. Так, витрати на послуги та роботи, які виконує транспортний 

цех для цехів основного та допоміжного виробництв, враховуються та 

відносяться на собівартість продукції даних виробництв. 

Робота транспортного господарства може характеризуватися з 

допомогою таких показників: 

1) загальний обсяг перевезень у натуральному виразі - ОП; 

2) вантажопотік – ОП*L; 

де L - середній показник дальність перевезення вантажу, маш- км; 

3) продуктивність праці робітників транспортного господарства, маш-км/ чол.; 

4) собівартість перевезень. 

 

Питання для самоперевірки 
1. 1.Розкрийте функціональне призначення структурних підрозділів, 

підприємства, що забезпечують основне виробництво. 

2. Назвіть вихiднi дані для планування потреби в інструментах.  

3. Розкрийте порядок планування забезпечення підприємства технологічною 

оснасткою.   

4. Як здійснюють  планування  обсягу ремонтних робіт? 

5. Розкрийте порядок розрахунку чисельності робітників - ремонтників. 

6. Методи розрахунку потреби в електроенергії. Сутність енергетичних 

балансів. 

7. Розкрийте  порядок визначення чисельності вантажників та водіїв. 
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ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА 
 

                                                                        Не быть жадным – уже богатство. 

                                                                        Не быть расточительным – доход. 

                                                                                                                       /Цицерон/ 

 

Мета, завдання та послідовність розробки плану собівартості 

продукції. 

Метою розробки плану із собівартості продукції є визначення за 

допомогою техніко-економічних розрахунків економічно обґрунтованих 

загальних витрат на виробництво у плановому періоді.  

У процесі планування собівартості вирішується низка завдань, серед яких 

основними є:  розрахунок вартості необхідних ресурсів;  обчислення собівартості 

виробництва кожного виду продукції та її рентабельності; визначення загальної 

величини витрат на виробництво запланованих обсягів виробів. 

Вихідними даними планування витрат є: 

– планові обсяги виробництва продукції в натуральному та вартісному 

виразах; 

– норми витрат матеріальних ресурсів для виробництва продукції та 

розрахунок потреби в ресурсах в натуральному виразі; 

– ціни на матеріально-технічні ресурси, необхідні для виробництва, та ціни на 

послуги виробничого характеру сторонніх організацій; 

– норми затрат праці, розрахунки чисельності та професійного складу 

робітників, умови оплати їхньої праці, що визначаються контрактом та 

колективними угодами; 

– економічні нормативи: норми амортизаційних відрахувань. відрахувань на 

соціальні заходи, податків, обов'язкових платежів, передбачених 

законодавством; 

– плани організаційно-технічних заходів, економії матеріальних ресурсів, 

поліпшення використання праці. 

План собівартості продукції розробляється в такій послідовності: 
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– складається кошторис витрат і калькулюється собівартість продукції та 

послуг цехів виробничої інфраструктури; 

– складають кошториси: витрат, пов'язаних із підготовкою та освоєнням 

виробництва продукції, відшкодування зносу спеціального інструменту та 

пристроїв спеціального призначення; загальновиробничих витрат за цехами 

основного виробництва з наступним узагальненням їх по підприємству; 

адміністративних витрат; витрат на збут та інших операційних витрат; 

– калькулюють собівартість одиниці продукції за видами: 

– розраховується собівартість усієї товарної продукції і продукції, що 

реалізується; 

– складається зведений кошторис витрат операційної діяльності. 

Розробці плану собівартості на підприємстві передує всебічний аналіз його 

виробничо-господарської діяльності за попередній період метою виявлення 

внутрішньовиробничих резервів зниження собівартості. На цій підставі  

розробляються відповідні організаційно-технічні заходи.  

Результати планових розрахунків виражаються показниками абсолютної 

величини, відносного рівня та динаміки витрат, що обчислюються для одиниці 

або до загального обсягу випуску певного виду продукції та продукції, що 

реалізується. Абсолютна величина витрат на виробництво продукції 

визначається її сумою на плановий або звітний період. Відносний рівень витрат 

являє собою відношення витрат до обсягу продукції. Розраховується він 

діленням загальної суми витрат на обсяг продукції у вартісному виразі. 

Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами. Собівартість 

продукції формується під впливом значної  кількості чинників. Вони можуть 

бути поділені на зовнішні - ті, на які підприємство не може впливати, та 

внутрішні. 

До зовнішніх відносяться: 

– зміна цін на матеріали, напівфабрикати, інструмент, пальне. енергію, які 

підприємство отримує від сторонніх підприємств; 
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– зміна встановлених розмірів мінімальної заробітної плати, а також різного 

роду обов'язкових внесків, відрахувань і нарахувань на заробітну плату; 

– зміна тарифів на перевезення вантажів; 

– інші. 

Основними внутрішніми факторами є: підвищення продуктивності праці;  

зниження матеріаломісткості продукції;  ліквідація втрат від браку;  інші. 

Собівартість продукції в річних та квартальних планах визначається на 

основі розрахунків впливу на витрати техніко-економічних факторів. Під ними 

розуміють  технічні, організаційно-економічні та інші зміни у виробничо-

господарській діяльності підприємства, наслідком яких є зміна абсолютної 

величини чи рівня витрат на виробництво одиниці продукції.  

До основних з них відносять: 

– зміну обсягів виробництва та структури продукції; 

– інвестиції в оновлення основних фондів, впровадження нових технологій; 

– змінами в організації виробництва тощо. 

Розрахунок зміни собівартості продукції за техніко-економічними 

факторами здійснюється в такій послідовності: 

а) розраховуються питомі витрати на виготовлення 1 грн. товарної 

продукції в базовому періоді (Вбаз пит): 

Вбаз пит =   В баз / ТПбаз; 

б) визначаються загальні витрати на виготовлення продукції в плановому 

періоді на основі базового рівня витрат (В пл.) : 

Вит пл. = Впит баз. *   ТПпл; 

в) розраховується зміна собівартості продукції в плановому періоді, що 

зумовлена впливом техніко-економічних факторів (ЗВтеф); 

г) формується загальна собівартість продукції планового періоду з 

врахуванням впливу техніко-економічних факторів; 

Вит пл. ± ЗВтеф; 

д) розраховується відносне скорочення собівартості продукції за рахунок 

техніко-економічних факторів у відсотках. 

(Впит баз. - Впит пл) * 100 / Впит баз. 
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Планування собівартості реалізованої продукції. Собівартість реалізованої 

продукції (робіт, послуг) складається із виробничої собівартості продукції (робіт, 

послуг), яка буде реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних 

загальновиробничих витрат, наднормативних виробничих витрат. 

До складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються 

такі витрати: 

– прямі матеріальні витрати; 

– прямі витрати на оплату праці: 

– інші прямі витрати; 

– загальновиробничі витрати (див. табл. 10.1). 
 

Таблиця 10.1 – Склад статей, щоформують виробничу собівартість 

продукції (робіт, послуг) 
 

Стаття Склад статті 
1.Прямі  
матеріальні 
витрати 
 

Вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу ви-
роблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих 
виробів, допоміжних та інших матеріалів. які можуть бути без-
посередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. 

2.Прямі витрати 
на оплату  праці 

Заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві 
продукції, виконанні робіт і або наданні послуг, які  можуть бути 
безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. 

3. Інші прямі 
 витрати 
 

Включаються всі інші виробничі виграти, які можуть бути 
безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема 
відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і 
майнових паїв, амортизації, витрати від браку, які становлять вартість 
остаточно забракованої продукції  (виробів, напівфабрикатів) тощо. 

4. 
Загальновиробничі  
витрати 
 

Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління 
цехами, дільницями тощо). Амортизація основних засобів загально-
виробничого (цехового) призначення. Витрати на утримання, 
експлуатацію та ремонт основних засобів. Витрати на опалення, 
освітлення, водопостачання. водовідведення та інше утримання 
виробничих приміщень. Витрати на охорону праці, техніку безпеки й 
охорону навколишнього природного середовища.  Інші витрати. 

 

При цьому розглядають склад статей калькулювання тільки виробничої 

собівартості без урахування непрямих адміністративних витрат, витрат на збут 

та інші операційні витрати. 

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. 

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на 

обслуговування й управління виробництвом, які залишаються незмінними (або 
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майже незмінними) при зміні обсягу діяльності (опалення та освітлення 

виробничих приміщень, ремонт виробничих приміщень, тощо). Постійні виробничі 

непрямі (накладні) витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат із 

використанням прийнятої на підприємстві бази розподілу (годин праці, фонду 

заробітної плати,  прямих матеріальних витрат тощо) при нормальній потужності.  

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу 

собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в період їхнього виникнення. 

До змінних загальновиробничих витрат відносяться витрати на 

обслуговування й управління виробництвом (цехів, дільниць), які змінюються 

прямо (або майже прямо) пропорційно зміні обсягу діяльності, наприклад.  

витрати на ремонт устаткування, . Змінні загальновиробничі витрати 

розподіляться на кожний об'єкт витрат із використанням баз розподілу (годин 

праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи із 

фактичної, а не нормативної потужності звітного періоду. При цьому під 

нормальною потужністю розуміють потужність, яку необхідно було досягти при 

запланованих обсягах виробництва. Використання у розрахунках саме фактично 

досягнутої потужності ставить на меті не добустити необгрунтованого зростання 

собівартості виробленої продукції. 

Собівартість готової продукції та собівартість реалізованої продукції 

формуються за схемами, що наведені в табл 10.2. 

Залишок незавершеного виробництв на кінець періоду (ЗНВк) визнають так: 

ЗНВк = ЗНВп +В – СВП, 

де  В –витрати на виробництво продукції в даному періоді; 

СВП – собівартість виробленої продукції; 

ЗНВп - залишок незавершеного виробництв на початок періоду. 

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються в 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на: 

адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. 
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Таблиця 10.2– Схеми формування собівартості готової і реалізованої 

продукції 
 

Собівартість готової продукції Собівартість реалізованої продукції 
= = 

Залишок незавершеного виробництва 
на початок періоду 

Залишок готової продукції на початок 
періоду 

+ + 
Витрати на виробництво в плановому 

періоді 
Собівартість продукції, виробленої за 

плановий період 
- - 

Залишок незавершеного виробництва 
на кінець планового періоду 

Залишок готової продукції  на кінець 
планового періоду 

 

Розрахунок калькуляційних статей прямих витрат. Витрати, пов'язані з 

виробництвом продукції (робіт, послуг), групуються за такими статтями 

калькуляції: 

– сировина та матеріали; 

– купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги 

виробничого характеру, сторонні підприємства та організації; 

– паливо й енергія на технологічні цілі; 

– зворотні відходи (вираховуються); 

– заробітна плата;     

– відрахування на соціальні заходи;  

– витрати на утримання та експлуатацію устаткування;          

– загальновиробничі витрати;     

– втрати від браку;  

– інші виробничі витрати; 

– попутна продукція (вираховуються). 

До наведеної вище типової номенклатури статей калькуляції підприємства 

можуть вноситись зміни з урахуванням його особливостей. 

Порядок визначення  витрат за статтею «сировина та матеріали » та 

вартість палива та енергії, що витрачаються відповідно до установлених 

технологічних процесів  (для плавильних агрегатів у ливарних цехах, нагріву 
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металу в ковальсько-пресових цехах, для електропечей, для загартовування 

струменями високої частоти, сушіння деревини тощо) визначають за методикою, 

що викладена в темі 6. 

Вартість палива та енергії, що потрібні для роботи верстатів та 

устаткування, які не можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного 

об'єкта витрат, включається  до статті «Загальновиробничі витрати». 

Із витрат на матеріальні ресурси, що включаються до виробничої 

собівартості продукції, вираховується вартість зворотних відходів. 

Витрати за статтею «Прямі витрати на оплату праці» відносяться 

безпосередньо на собівартість окремих виробів. Порядок визначення цих витрат 

було розглянуто у темі 8. 

До зведеного кошторису витрат на виробництво включаються витрати всіх 

структурних підрозділів підприємства, що беруть участь у виробництві продукції. 

Складається зведений кошторис на підставі таких розрахунків: 

– витрати на сировину, матеріали, покупні комплектуючі вироби, 

напівфабрикати, технологічне паливо й енергію в основному виробництві; 

– основної та додаткової заробітної плати робітників, зайнятих у виробництві 

продукції, з відрахуванням на соціальні заходи; 

– кошторисів витрат цехів допоміжного виробництва; 

– кошторисів витрат, пов'язаних із підготовкою та освоєнням виробництва 

продукції; 

– кошторисів витрат на утримання, експлуатацію та ремонт устаткування; 

– кошторисів витрат, пов'язаних із відшкодуванням зносу спеціальних 

інструментів і пристроїв цільового призначення; 

– кошториси загальновиробничих витрат. 

Розрахунки витрат на виробництво окремих видів продукції та всієї 

виготовлюваної продукції називають калькуляцією собівартості. У 

внутрішньофірмовому плануванні використовують ряд методів калькуляції, або 

розрахунків собівартості. Застосування того, чи іншого методу залежить від 

характеру виробів, особливостей організації та технології їх виробництва. 
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Залежно від прийнятого методу розподілу витрат використовують такі 

методи: 

– метод загальної калькуляції (нормативний) — на підставі чинних у даний 

період прогресивних нормативів і норм витрат економічних ресурсів на 

одиницю продукції та інших ринкових показників; 

– метод позамовної та попроцесної калькуляції; 

– метод величини покриття.[12] 

  

Питання для самоперевiрки 

1. Мета  i завдання розробки плану із собівартості продукції.   

2. Вихідні дані для розробки плану  витрат. 

3. Сутність планування витрат за техніко-економічними факторами.        

4. Назвіть економiчнi елементи витрат. 

5. Назвіть які витрати входять до складу виробничої собівартості продукції.  

6. Розрахунок собівартості готової продукції. 

7. Розрахунок собівартості реалізованої продукції.   

8. Розкрийте економічну сутність калькулювання витрат.  

9. Назвіть статті калькуляції. 
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ТЕМА 11. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Сперва расплатись, а потом падай в обморок 

/Станислав Ежи Лец/ 

 

Зміст і завдання фінансового плану. Фінансування — це залучення 

необхідних коштів для покриття потреби підприємства в основному і 

оборотному капіталі. Джерела фінансування поділяються на власні та залучені 

(банківські кредити, кошти від випуску векселів тощо). Функціонування 

підприємства завжди потребує коштів на покриття  витрат, що пов’язані з ним, 

до того часу, коли почнуть надходити доходи від реалізації продукції (послуг).  

Змістом фінансового планування є процес  визначення необхідного обсягу 

фінансових ресурсів, джерел їх надходження, результатів діяльності 

підприємства з метою взаємоузгодження його доходів і витрат у часі.  

 

 

 

Основними завданнями фінансового планування є: 

– забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними 

фінансовими ресурсами; 

– визначення напрямків ефективного вкладення капіталу, оцінка 

раціональності його використання; 

– виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок 

поліпшення використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів. 

Фінансовий план складається за такими видами діяльності: 

– операційної – основна діяльність підприємства, пов'язана із виробництвом і 

реалізацією продукції. У процесі планування визначається: дохід від 

реалізації продукції та інший операційний дохід; 

– інвестиційної - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також 

фінансових інвестицій, які не є складовими еквівалентів грошових коштів; 

Фінансовий план – це план формування, розподілу і використання 

фінансових ресурсів 
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–  фінансової - діяльність, яка призводить до змін розміру та складу власного 

та позикового капіталу підприємства. 

Фінансовий план, як один з елементів загальної системи планів фінансово-

господарської діяльності підприємства, має узгоджуватись зі стратегією його 

економічного розвитку, сприяти досягненню поставлених господарських завдань.  

Витрати, пов'язані з основною діяльністю, планують за функціями: 

– виробництво,  -  визначається виробнича собівартість продукції; 

– управління, - розраховуються необхідні адміністративні витрати; 

– збут - витрати на збут продукції. 

На пiдставi даних про доходи і витрати за видами діяльності визначають 

чистий прибуток  (збитки) у плановому періоді.  

Таким чином, у процесі фінансового планування здійснюється ув'язка 

кожного виду витрат та відрахувань із джерелом фінансування. 

Оперативне фінансове планування включає розробку та виконання таких 

основних  планових документів: 

– оперативного фінансового плану (балансу надходжень і видатків коштів); 

– платіжного календаря; 

– касового плану. 

Оперативний фінансовий план складають на рік із розбивкою по місяцях. 

За його допомогою, шляхом порівняння майбутніх грошових надходжень з 

сумами, що призначені до сплати у кожному місяці, виявляють їх надлишок або 

дефіцит та їх розміри (табл. 11.1).  

Платіжний календар складають на квартал із щомісячною розбивкою або на 

місяць із подекадною розбивкою. У платіжному календарі відображається весь 

грошовий оборот підприємства за джерелами надходжень та статтями видатків. 

Своєчасне забезпечення готівкою характеризує стан фінансових відносин 

між підприємством і трудовим колективом. До каси підприємства гроші 

надходять з розрахункового рахунку і призначаються для виплати заробітної 

плати працівникам у встановлений термін та інших виплат. Розрахунки 

надходжень і виплат проводяться при складанні касового плану. 
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Таблиця 11.1 -  Баланс надходження коштів 
 

Залишки  
Надходже
ння 

 
Витрати 

 
Сальдо 
(1-2) 

на 
початок 
місяця 

на кінець 
місяця 
(3+4) 

 
Резерв 

 
Надлишок 

(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Місяц 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

               

Січень               
Лютий               
……..               
Разом 
за  рік 

              

 

В умовах самостійності підприємств у плануванні своєї діяльності окремо 

касовий план можна не складати, тоді його позиції слід включаюти до платіжнго 

календаря [13]. 

За допомогою платіжного календаря постійно контролюється 

платоспроможність підприємства та виконання поточного фінансового плану. 

Планування потреби у фінансових ресурсах. У процесі фінансового 

планування визначаються майбутні фінансові потреби: коли і які саме кошти 

будуть потрібні підприємству в плановому періоді.  

При цьому розрізняють потреби у основному (вартість засобів праці)  та 

оборотному (кошти на придбання на ринку предметів праці та оплату праці 

робочої сили) капіталі, що потрібні для започаткування та здійснення діяльності 

підприємства. 

Відповідно до чинного законодавства джерелами фінансування 

капітальних вкладень можуть бути: 

– власні фінансові ресурси; 

– залучені фінансові ресурси; 

– кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески членів трудових 

колективів; 

– кошти державного бюджету та місцевих бюджетів; 

– кошти іноземних інвесторів. 

Власні фінансові ресурси включають внески засновників підприємства, 
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амортизаційні відрахування, прибуток, який залишається в розпорядженні 

підприємства, резерви, які формуються в процесі господарської діяльності. 

Потреба в оборотних коштах є одним із об'єктів фінансового планування. 

Розмір оборотного капіталу, який утворює кожну складову поточних активів, 

має відповідати потребам і можливостям підприємства з виробництва й 

реалізації продукції.  

Узагальнено для визначення мінімальної суми грошей, які потрібні 

підприємству для виробничо-господарської діяльності в плановому році можно 

поступити таким чином ( метод оборотності грошей). 

По-перше Визначається оборотність грошей за формулою 

ОГ=
оборотуТц

діб

.

360 , 

де ОГ — оборотність грошей, кількість оборотів за рік; 

Тц.обороту— цикл обороту грошей, кількість днів між купівлею сировини, 

матеріалів та надходженням виручки від продажу готової продукції. 

По-друге визначається мінімальна необхідна сума грошей за формулою 

Гmin=
ОГ

Вр , 

де Гmin — мінімальна сума грошей, тис. грн. 

Вр — річні витрати на купівлю матеріалів, заробітну плату, дивіденди, (%), та 

ін., тис. грн. 

На практиці найчастіше використовують метод прямого розрахунку, при 

якому загальний обсяг оборотних коштів визнають як суму потреби за 

напрямками. (формування запасів, залишків продукції тощо). Наприклад,  на 

підприємствах  МЕТ визначають потребу у обігових коштах  на шини для 

тролейбусів (Ншин)так: 

Ншин =  Дш*Проб*Цш*k/ (t*360), 

де  Дш – норма запасу для шин, днів; 

Проб – пробіг рухомого складу, км; 

Цш – вартість комплекта шин, грн.; 

к – кількість шин на одному тролейбусі, од; 

T – нормативний пробіг шин, км. 
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Метод прямого розрахунку дозволяє аналізувати стан оборотних коштів із 

метою виявлення неліквідних, надлишкових виробничих запасів, причин 

нагромадження готової продукції на складах, тощо. 

Планування прибутку підприємства. Узагальнюючими фінансовими 

показниками діяльності підприємства є валовий і чистий прибуток. Вони 

розраховуються за схемою: 

- валовий прибуток 

Валовий 
прибуток 
(збиток) 

 
= 

Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції (послуг) 

 
- 

Собівартість 
реалізованої 
продукції 

 

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства в цілому 

(чистого прибутку) послідовно визначають:  фінансовий результат від 

операційної діяльності до оподаткування; прибуток (збитки) від операційної 

діяльності; фінансовий результат від звичайної діяльності (з урахуванням інших 

видів діяльності) до і після оподаткування. 

-чистий прибуток 

Чистий прибуток або збиток 

= 

фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування 

- 

фінансовий результат від надзвичайної діяльності після оподаткування 

 

Існує пасивна й активна стадії складання плану з прибутку. Розробка плану 

з прибутку із урахуванням корективів, що враховують зміни зовнішніх і 

внутрішніх умов (пасивна стадія складання плану з прибутку) повинна 

доповнюватися пошуком шляхів підвищення планування. прибутковості 

підприємства (активна стадія). До таких можно віднести мобілізацію резервів 

підвищення продуктивності праці, зниження окремих витрат на виробництво та 

реалізацію продукції, збільшення обсягів продаж, тощо.  

На підприємствах можуть бути застосовані декiлька методiв планування 
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прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Найчастiше це метод 

прямого розрахунку. При цьому прибуток розраховується за окремими видами 

продукції, що виробляється та реалізується, за такою формулою: 

NipiППр
N

I

*
1
∑

=
= , 

де Пр — операційний прибуток від реалізації планового обсягу продукції, тис.грн; 

Прі — прибуток від реалізації і-го виробу, який визначається відніманням від 

оптової ціни виробу його повної собівартості. 

Прямий метод планування прибутку використовується на підприємствах 

масового та крупносерійного виробництва, де планові калькуляції собівартості 

виробів складаються на початку планової роботи, а потім (за даними таких 

калькуляцій) розраховується прибуток на плановий період. 

Економічний (аналітичний) метод використовується на підприємствах 

різних типів виробництва. Розрахунок прибутку цим методом здійснюється 

окремо за порівняною (що вироблялася в попередньому році) і непорівняною 

(новою) продукцією. Цей метод дає змогу визначити не лише загальну суму 

прибутку, але також і вилив на неї зміни окремих чинників: обсягу виробництва 

та реалізації продукції, її собівартості, рівня оптових цін і рентабельності 

продукції, асортименту та якості продукції. 

Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» - цей метод фінансового планування. 

дозволяє визначати: 

а) обсяги виробництва, що забезпечують отримання прибутку; 

б) обсяги виробництва, що забезпечують отримання необхідного обсягу прибутку; 

в) граничний обсяг виробництва продукції, подальше збільшення якого зменшує 

прибуток. 

За даним методом, насамперед, визначатють мінімальний обсяг продажу 

продукції, починаючи з якого підприємство не має збитків, тобто коли витрати 

підприємства дорівнюють його доходам. Розрахунки ведуться за формулами 

(1.1., 1.2. та 1.3.) 

Щоб визначити обсяги виробництва, що забезпечують отримання  

необхідного прибутку,  його додають до постійних витрат. 
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Граничний обсяг нарощування виробництва продукції необхідно 

визначати для того, щоб запобігти збільшенню витрат та зменшенню прибутку 

на кожну додаткову одиницю продукції, що виробляється, і, як наслідок, 

зменшення валового прибутку від реалізації більшого обсягу продукції.  

Це відбувається тоді, коли різниця між граничним доходом (Дг) та 

граничними витратами (Вг) дорівнює нулю. 

Дг - Вг = 0. 

Особлива увага повинна бути звернена на показники прибутковості 

підприємства, що характеризується, насамперед, рентабельністю, яка 

визначається співвідношенням відповідного прибутку з обраним критерієм 

порівняння.  Залежно від того,  які показники порівнюються  отримують різні 

види  рентабельністі. Схема розрахунку деяких з них наведена нижче. 
 

Рентабельність капіталу загальна Рентабельність продукції загальна 
= = 

Прибуток вiд звичайної дiяльностi * 
100% 

Прибуток вiд звичайної дiяльностi * 
100% 

: : 
Капiтал Собiвартiсть продукції 

  
Рентабельність конкретного виду 

продукції  
Рентабельність продажу продукції 

або обороту 
= = 

Прибуток вiд реалiзацiї i-го виду 
продукцiї 

Прибуток вiд реалiзацiї  

: : 
Собiвартiсть цього виду          
продукції  * 100% 

 

Обсяги реалiзацiї за оптовими цiнами  
* 100% 

 

Підвищена увага саме до рівня рентабельності, а не до прибутку, 

обумовлена тим, що абсолютне значення прибутку не дає відповідь на питання 

про ефективність здійснених витрат.  

Зміна рівня того чи іншого показника рентабельності залежить від зміни еко-

номічних та організаційно-технічних факторів виробництва та реалізації продукції 

чи послуг. Тому в процесі аналізу фінансового стану  необхідно визначити, які 

фактори більше впливали на підвищення чи зниження рівня рентабельності та 

розробити відповідні заходи підвищення ефективності діяльності підприємства. 
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Контроль і фінансове планування. Фінансове планування є процесом, 

який передбачає постійний контроль  і аналіз виконання фінансового плану. 

Здійснення контролю під час фінансового планування спрямовано насамперед на 

моніторінг процесу бюджетування  (відстежуються терміни складання бюджетів 

та проміжні і кінцеві результати виконання планових бюджетів). 

Бюджетування - це процес планування узгодженого руху ресурсів на 

підприємстві  за допомогою складання системи бюджетів. 

Існують і інші тлумачення цього терміну. Наприклад, в навчальному 

посібнику за редакцією Данилюк М. О. [13] бюджетування визначається як  адато-

ваний до нових умов господарювання процес планування майбутньої діяльності 

підприємства та оформлення його результатів шляхом розроблення певної систе-ми 

взаємопов'язаних бюджетів, яка охоплює не тільки планові, але й фактичні 

показники, оцінку та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності під-

приємства, що використовуються як для подальшого планування та контролю по-

точних (тактичних) завдань, так і для коригування стратегічних цілей підприємства. 

Бюджет  — це план діяльності підприємства чи підрозділу в кількісному 

вираженні (переважно в грошовому), де визначені майбутні витрати та джерела їх 

покриття. 

Таким чином контроль процесу фінансового планування спирається на 

інформацію, що містится в планах за функціональною спрямованістю (виробнича 

програма, план збуту, плановий  фонд оплати праці, планові витрати) та 

концентрується у планових документах, що складають зміст фінансового 

планування на підприємстві (насамперед у плані прибутків та збитків). Оскільки 

бюджетування охоплює як підприємство в цілому, так і його окремі підрозділи, це 

дозволяє у рамках контролю фінансових результатів контролювати діяльність за 

відповідними «центрами відповідальності» (див. тему 1). 

Треба мати на увазі, що під час здійснення контролю підсумкових 

результатів діяльності підприємства необхідно контролювати не тільки фінансові 

результати діяльності, а і враховувати, що вони повинні відповідати загальним 
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стратегічним і тактичним цілям діяльності підприємства у короткостроковій і 

довгостроковій перспективі. 

Контроль на підставі бюджетів здійснювався шляхом внесення поправок в 

обсяг і структуру доходів, витрат, виробництва і збуту по мірі зміни поточної 

ситуації на ринку за умови збереження основних напрямків діяльності 

підприємства.  

 

Питання для самоперевiрки 

1. Зміст  і завдання фінансового планування. 

2. Основнi роздiли фiнансового плану.  

3. Планування потреби в основному та оборотному капiталi. 

4. Методи планування  прибутку. 

5. Використання точки беззбитковостi при планування прибутку.  

6. Показники, що характеризують прибутковiсть дiяльностi підприємства. 

7. Розкрийте зміст контролю процесу фінансового планування. 

8. Місце бюджетування в фінансовому плануванні. 
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ТЕМА 12. ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ОНОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 
       

Тот, кто забывает о конкуренции сегодня, 

завтра забывает о рынке 

 

Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання. В  умовах 

ринку підприємство не може забезпечити міцну конкурентну позицію тільки 

завдяки  скороченню витрат, зниженню цін, реклами тощо. Рано чи пізно перед ним 

постає питання оновлення тієї продукції, що випускається. Без випуску 

підприємством на ринок принципово нової або модернизованої продукції його 

стабільна діяльність у тривалій перспективі неможлива. У той же час розробка та 

впровадження у виробництво нової продукції зазвичай потребує значних інвестицій 

та часу, від своєчасності випуску нової продукції богато в чому залежить фінансова 

стабільність підприємства, тому ця діяльність повинна ретельно плануватись і 

конролюватись. В основі розробки плану оновлення продукції лежить 

маркетинговий пiдхiд до планування та бажання забезпечити постійне 

завантаження потужностей підприємства для отримання максимального прибутку. 

 

 

 

Планування оновлення продукції базується на маркетингових 

дослідженнях майбутнього ринку.  По-перше, маркетингові дослідження ринку 

дають можливість скласти уявлення про очикування споживачів стасовно 

властивостей і характеристик майбутнього товару, а по-друге, визначитись із 

прогнозом попиту на конкретні групи товарів, що випускаються в даний час.  

Прогноз попиту роблять виходячи із життєвого циклу існуючої продукції. 

Він дозволяє визначитись з переліком продукціїї, яка підлягає заміні і термінами, в 

які необхідно цю заміну здійснити. Перелік такої продукції визначається під час 

здійснення так званого «портфельного аналізу». В процесі цього аналізу за допо-

могою оцінки різних чинників (стадії життєвого циклу товару, на якій він зна-

ходиться, перспектив зростання попиту, величини частки ринку і т.п.) визна-

Нова продукція – це виріб, що виготовляється вперше або 

модернізований виріб, що отримав якісно нову характеристику 
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чаються з перспективами збуту того чи іншого товару. При цьому можуть вико-

ристовуватися різні моделі (БКГ, «Мак-Кінсі» тощо), які дозволяють сформувати 

перелік товарів, що випускаються підприємством або повинні випускатися. 

Оновлення продукції повинно базуватися на  завданнях стратегічного плану. 

План оновлення продукції у розширеному варіанті може мати такі розділи: 

– якісні та структурні зміни „портфеля” продукції підприємства; 

– економічна ефективність виробництва нової продукції; 

– норми і нормативи; 

– виробництво та реалізація продукції; 

– матеріально-технічне забезпечення виробництва нової продукції; 

– персонал і оплата праці; 

– витрати виробництва нової продукції, прибуток, рентабельність. 

Розробка та реалiзацiя плану оновлення ставить на метi: 

– своєчасне забезпечення потреб потенцiйних споживачів у даному видi нової 

продукції; 

– скорочення термiнiв, що необхiднi для  розробки та освоєння виробництва 

нової продукції; 

– створення  i виробництво продукції високого технiчного та якiсного рiвня, 

що забезпечуватиме в подальшому її  конкурентоспроможнiсть.  

Умовно процес оновлення можно поділити на п’ять стадій: генерація ідеї; 

аналіз можливого попиту і технічних можливостей; конструювання та 

створення; тестування та затвердження; виробництво. При цьому до стадії 

технічної підготовки нового виробу відносять: 

а) науково-дослідні роботи зі створення продукції; 

б) дослідно-конструкторські роботи; 

в) технічна підготовка виробництва; 

г) освоєння виробництва. 

Вихідними даними для планування технічної підготовки виробництва є: 

планові завдання з розробки і освоєння виробництва нової продукції, планові 

нормативи для визначення обсягу і трудомісткості робіт кожного етапу підготовки. 



131 
 

Планові нормативи технічної підготовки виробництва  поділяються на об’ємні 

(кiлькiсть оригiнальних деталей на вирiб, кiлькiсть технологiчних карт…) і трудові 

(трудомiсткiсть конструкторських робiт з проектування оригiнальної деталi, 

трудомiсткicть проектування технологiчного процесу й оснащення на одну 

оригiнальну деталь… – найчастiше iснують галузевi нормативи ).  

За допомогою об’ємних нормативів встановлюється обсяг робіт у 

натуральному вимірі, а за допомогою трудових – у нормо-годинах. 

Встановивши загальну трудомісткість, визначають тривалість циклу 

кожного етапу технологічної підготовки виробництва в днях: 

Квн*Тзм*
 i

Ч

Кв*Кд*і
t

  Тц =

, 

де Tц - тривалість циклу кожного етапу технологічної підготовки виробництва в 

днях; 

ti –трудомісткість і-ї стадії (етапу), люд-год; 

Кд –коефіцієнт, який враховує додатковий час на узгодження, затвердження, 

внесення змін у технічну документацію та ін., що не передбачено 

нормативами (Кд =1.1 ÷1.5); 

Чі –чисельність робітників, які одночасно виконують дану стадію, етап робіт, 

осіб; 

Тзм –тривалість зміни, год.; 

Квн –коефіцієнт виконання норм; 

Kв –коефіцієнт переведення робочих днів у календарні  

(Кв = число календарних днів у плановому році/ число робочих днів у плановому 

році). 

На пiдставi цього розробляють генеральний план-графiк технічної пiдготов-

ки виробництва нового виробу, який визначає послiдовнiсть робiт і загальну 

тривалiсть циклу технічної пiдготовки виробництва. Детальніше – дивись [ 3 ]. 

Оптимізаційні  планові розрахунки нововведень продукції. Оскільки 

оновлення продукції потребує значних коштів, необхідно ретельно обґрунто-

вувати можливі рішення. Основою розрахунку економічної ефективності 

впровадження нової продукції є встановлення вигідності того чи іншого проекту 
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за умов обмеженості капіталу, як ресурсу, та забезпечення найбільших прибутків 

за можливості реалізації кількох варіантів інвестицій. 

Інвестиції – це ресурси, вкладені в об’єкти підприємницької та інші види 

діяльності, для отримання прибутку або соціального ефекту. Інвестиційне 

планування необхідне для детального техніко-економічного обґрунтування 

планових нововведень. 

У практиці господарювання підприємства приймають різноманітні рішення, 

пов’язані з інвестуванням нововведень. З огляду на це прийнято розрізняти 

загальну (абсолютну) й порівняльну ефективність інвестицій. Абсолютна 

ефективність капітальних вкладень вказує загальну величину їх віддачі 

(результативності) на тому, чи іншому підприємстві. Порівняльна ефективність 

капітальних вкладень у нововведення визначається тільки тоді, коли є декілька 

інвестиційних проектів (варіантів вирішення господарського завдання). 

Застосовують два взаємопов’язані показники, за якими визначають 

абсолютну ефективність інвестицій: перший (прямий) – коефіцієнт економічної 

ефективності (прибутковості) капітальних витрат – Еп; другий (зворотний) – 

період окупності капітальних вкладень - Ткв: 

Еп =∆Пр / КВ; 

Ткв = 1 / Еп; 

де ∆Пр –приріст прибутку, грн.; 

КВ – кошторисна вартість проекту, грн. 

Розрахункове значення коефіцієнта Еп повинно порівнюватися з 

нормативним коефіцієнтом Ен (його тривалість зазвичай дорівнює так званому 

горизонту прогнозування чи індикативного планування). Проект капітальних 

вкладень буде доцільним за умови: 

Еп > Ен 

Визначення порівняльної ефективності реальних інвестицій, основу якої 

складає вибір економічно кращого проекту/варіанту капітальних вкладень, 

здійснюється шляхом обчислення показника так званих зведених витрат.  

Проект з найменшими зведеними витратами вважається найкращим з 

економічної точки зору. 
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Для більш об’єктивної оцінки доцільності інвестицій в ринкових умовах 

використовують методику оцінки за наступними критеріями: чиста поточна 

вартість; період окупності; індекс прибутковості; внутрішня норма 

прибутковості (детальніше див [17]). 

Планування витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції 

здійснюється на підставі кошторису витрат. Номенклатура кошторису витрат на 

підготовку виробництва нової продукції (за економічними елементами): 

– матеріальні витрати; 

– витрати на оплату праці; 

– відрахування на соціальні заходи; 

– амортизація; 

– інші операційні витрати. 

Номенклатура калькуляційних статей витрат на підготовку виробництва 

містить: 

– прямі матеріальні витрати; 

– прямі витрати на оплату праці; 

– інші прямі витрати; 

– загальновиробничі витрати. 

В окремих галузях номенклатура калькуляційних статей відхиляється від 

наведеної з урахуванням специфіки підготовки виробництва нової продукції, тому 

склад статей калькулюляції нової продукції встановлюється підприємством. 

Слiд мати на увазi, що вироби, якi мають рiзнi абсолютнi значення 

собiвартостi та трудомiсткостi, мають однотипну динамiку їхнього зниження на 

етапi освоєння. Ступінь освоєння виробу залежить вiд кiлькостi виготовлених 

виробiв з початку виробництва. Iснує залежнiсть мiж порядковим номером виробу 

та його трудомiсткiстю і собiвартостю. Ця залежнiсть визначається формулами 

- b                                       -b 

Сi = C1 * (Ni  );                     Тi = T1 * (Ni), 

де Сi (Ti) – собiвартiсть i трудомiсткiсть  Ni-го виробу з моменту початку 

випуску виробiв; 



134 
 

С1 (Т1) – собiвартiсть (трудомiсткiсть) першого випущеного виробу; 

Ni – номер виробу з початку випуску;  

b – показник ступеня освоєння. 

Об’ємно-календарне планування та сітьові моделі виробництва нової 

продукції. Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової 

продукції передбачає доведення до підрозділів і безпосередніх виконавців 

тематики та номенклатури робіт з підготовки до виробництва, проведення 

необхідних розрахунків і обсягів робіт, складання сітьових графіків виконання 

останніх. Одним з видів планових документів, що при цьому використовуються, 

є різні календарні графіки, наприклад, графік технічної підготовки виробництва 

нового виробу. Вони можуть (в залежності від тривалості життєвого циклу 

продукції) розроблятись з розбивкою в роках, кварталах, місяцях, декадах [12].  

З метою прискорення впроваджень у виробництво, при плануванні 

використовуються методи паралельного й паралельно-послідовного ведення 

робіт, що приводить до скорочення термінів технічної підготовки.  

Послідовне виконання полягає в тому, що кожна наступна стадія 

починається тільки після повного завершення попередньої. У цьому разі цикл 

технічної  підготовки виробництва в днях визначається за формулою 

Тзм

К
Тпосл

2
=  * ∑(

..

1

нКв

tK
). 

Цикл технічної підготовки виробництва нової продукції при поєднанні за 

часом стадій (етапів) визначається за формулою 

Т

КК
полТпар

3*1
=.. ∑(

..

1

нКв

tK
), 

де t –трудомісткість стадії (етапу), люд.-год.; 

К1 –коефіцієнт, який враховує додатковий час на узгодження, затвердження, 

внесення змін у технічну документацію та ін., що не передбачено нормативами 

(k2 =1.1 ÷1.5); 

Тзм –тривалість зміни, год.; 

Кв.н –коефіцієнт виконання норм; 
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K2 –коефіцієнт переведення робочих днів у календарні; 

(К2 = число календарних днів у плановому році/ число робочих днів у плановому 

році); 

К3 – середній коефіцієнт паралельності виконання стадій технічної підготовки 

виробництва в залежності від конкретних умов (0,3÷0,7). 

Оскільки процес організації випуску нової продукції достатньо складний  

також використовують сітьові моделі. 

Сітьова модель –множина поєднаних між собою елементів для опису 

технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів.  

Основним плановим документом системи сітьового планування є сітьовий 

графік – інформаційно-динамічна модель, що відображає всі логічні 

взаємозв’язки і результати робіт, необхідних для досягнення кінцевої мети 

планування. 

На всіх сітьових графіках важливим елементом є шлях, що визначає 

послідовність робіт чи подій, в якій результат однієї стадії збігається з 

початковим показником наступної за нею іншої фази. Приклад такого графіку 

наведено на рис. 12.1. 

На будь-якому графіку прийнято розрізняти декілька шляхів: 

– повний шлях від початкової до кінцевої події; 

– шлях, що передує даній події від початкової; 

– шлях, наступний за даною  подією до кінцевої; 

– шлях між декількома подіями; 

– критичний шлях від початкової до кінцевої події максимальної тривалості. 

На рис.12.1 наведено процес освоєння нової продукції, що є предметом 

планування і охоплює період з моменту появи задуму до моменту готовності 

підприємства до просування товару на ринок. На ньому видно послідовність 

операцій з випуску нової продукції. Моменти завершення етапів позначені кругами, 

що називаються „подіями”, а відрізки часу між подіями - зображені у вигляді 

стрілок і називаються „роботами”. Подія, що відбувається у певний момент, може 

залежати як від єдиної події, так і від комплексу попередніх взаємозалежних подій. 
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Жодна подія не може мати місця без завершення попередніх операцій. Маючи 

такий графік можно легко контролювати хід процесу оновлення продукції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

Рис 12.1 – Приклад сітьового графіка виробництва нової продукції: 
1 – прийняття рішення про виробництво нової  продукції та визначення її 
основних характеристик; 2 – проведення необхідних науково-досліідних і 

дослідно-конструкторських робіт; 3 – виготовлення дослідного зразка продукції; 
4.– забезпечення майбутнього виробничого процесу необхідною технологічною 

осносткою, устаткуванням, сировиною, комплектуючими, тощо; 5 – 
забезпечення майбутнього виробничого процесу необхідними трудовими 

ресурсами; 6 – виготовлення дослідного зразка продукції; 7 – доопрацювання 
технологічного процесу та вихід на проетну потужність. 

 

 

Питання для самоперевiрки 
1. Визначте сутність, значення і завдання формування планів оновлення 

продукції. 

2. Розкрийте взаємозв’язок життєвого циклу товару і формування плану 

оновлення продукції. 

3. Для чого використовують під час плануванння оновлення продукції так 

званий портфельний аналіз?  

4. Назвіть стадії технічної пiдготовки виробництва. 

5. Які критерії ефективності нововведень вам відомі? 

6. У чому полягає об’ємно-календарне планування виробництва нової 

продукції? 

7. Розкрийте cутність сітьових методів. 

1  2  3  6 

 5 

 7 

 4 
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ТЕМА 13. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК 

 

Довольствуйся настоящим, но стремись к лучшему 

                                                                                                              /Сократ/ 

 

Технічний та організаційний розвиток підприємства. Одним з 

важливих чинників забезпечення сталого розвитку підприємства в умовах ринку 

є його постійний організаційно-технічний  розвиток (ОТР).  

 

 

 

 
 

Основним завданням організаційно-технічного розвитку є забезпечення 

своєчасного  впровадження в діяльність підприємства в рамках стратегічних і 

поточних планів  інноваційних процесів для забезпечення відповідності рівня 

виробництва вимогам ринку. 

Технічний розвиток виробництва відображає процес формування та 

вдосконалення техніко-технологічної бази підприємств, що має бути постійно 

зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-господарської, 

комерційної, чи іншої діяльності. 

Організаційний розвиток реалізується в технологічно раціональному 

існуванні елементів виробництва та забезпеченні необхідної системи 

виробничих зв’язків. Організаційний розвиток – узагальнена характеристика 

процесу використання організаційних факторів розвитку і підвищення 

ефективності виробництва та управління – виявляється у вдосконаленні 

існуючих та застосуванні нових методів і форм організації виробництва, праці та 

елементів господарського виробництва. 

Планування ОТР повинно будуватись на таких принципах: 

– цілеспрямованості, що передбачає концентрацію ресурсів на 

найважливіших напрямках ОТР; 

ОТР - це процес нагромадження та практичного використання 

нових наукових та технічних знань у взаємопов'язаному комплексі            

«наука - техніка - виробництво – споживання». 
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– комплексності, який вимагає здійснення розвитку всіх напрямків діяльності 

підприємства; 

– безперервності, що робить планування ОТР безперервним процесом та 

таким чином забезпечує взаємозв’язок планів різних рівнів. 

План технічного розвитку і організації виробництва повинен охоплювати 

наступні основні питання:  

1. Створення техничних і організаційних умов для виконання плану з освоєння 

нових видів продукції та підвищення якості продукції, що вже випускається. 

Зміст можливих заходів:  створення та освоєння нових видів продукції; 

організація випуску продукції за ліцензіями;  модернізація продукції, що 

випускається; розробка та запровадження нових стандартів, технічних умов;  

сертифікація продукції;  зняття з виробництва застарілих видів продукції. 

2. Впровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації 

виробництва. Зміст можливих заходів: розробку та застосування передових 

технологій; автоматизація та механізація виробничих процесів;  

запровадження нового устаткування, інструментів; механізація ручної праці.  

3. Планування капітального ремонту та модернізації основних фондів. Змістом 

цього напрямку ОТР є встановлення обсягу ремонтник робіт, робіт з 

модернізації, планування та організація їх проведення з врахуванням 

передових форм ППР.  

4. Заходи щодо впровадження наукової організації праці. Зміст можливих 

заходів пов’язан із забезпеченням підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів; створення найбільш сприятливих санітарно-гігієнічних 

та психологічних умов праці: вдосконалення організації та обслуговування 

робочих місць; вдосконалення розподілу та кооперування праці;  

вдосконалення нормування праці, підвищення ефективності діючих на 

підприємстві систем мотивації та оплати пращ; запровадження передових  

прийомів та методів праці;  покращення умов праці. 

5. Заходи з економії сировини, енергоресурсів та матеріалів. Основна ціль 

цього напрямку ОТР - забезпечення раціонального використання вказаних 
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елементів виробництва, що досягається за рахунок використання нових 

матеріалів, зниження матеріальних витрат на одиницю виробу, зменшення 

втрат енергетичних ресурсів. 

6. Планування науково-дослідних (НДР) і проектно-конструкторських робіт 

(ПКР). Зміст можливих заходів:  підвищення використання виробничого по-

тенціалу; підвищенню якості продукції, її довговічності, конкурентноздат-

ності; зменшенню витрат від браку; розробка прогресивних  технологій тощо. 

7. Вдосконалення управління діяльністю підприємства. Зміст можливих заходів: 

поліпшення організаційної структури підприємства; вдосконалення системи 

управління на основі створення нових систем і форм управління, що 

базуються на нових, автоматизованих програмних комплексах; вдосконален-

ня системи техніко-економічного та оперативно-календарного планування; 

механізація облікових робіт тощо. Це дозволяє підвищити оперативність та 

гнучкість планування та управління, зменшити трудомісткість управлінських 

функцій, підвищити його ефективність. 

Типовий зміст плану технічного розвитку підприємства може містити такі 

розділи: 

1. Науково-дослідні й проектно-конструкторські роботи. 

2. Створення, освоєння нових і підвищення якості тих, що виготовляються, 

видів продукції. 

3. Запровадження технології, модернізація та автоматизація виробничих 

процесів. 

4. Зведені результати здійснення заходів технічного розвитку. 

Процес управління технічно-організаційним розвитком звичайно містить 

такі основні етапи: 

1-й. Встановлення цілей та пріоритетів. 

2-й. Аналіз виробничих умов. 

3-й.Розробка та оцінка ефективності можливих рішень 

4-й. Планування робіт. 
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Необхідно відзначити, що на підприємствах ЖКГ значення планування 

організаційно-технічного розвитку, в зв’язку з специфікою їх діяльності, 

визначається в основному не необхідністю збереження положення на ринку, як 

це має місце у діяльності промислових підприємств, а необхідністю скорочення 

питомих витрат у зв’язку з стрімким зростанням тарифів на їх послуги.  

Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. Для оцінки загальної 

економічної ефективності організаційно-технічних заходів, інновацій 

використовують систему показників, до якої входить: 

 Інтегральний ефект (Еін) – різниця результатів та витрат на реалізацію 

техніко-організаційного заходу за розрахунковий період, приведених до одного 

року (як правило, початкового), тобто з урахуванням дисконтування результатів 

і втрат. 

Еін = ∑(PДі – ВЗі) * аі, 

де РДі –результати діяльності (впровадження заходу) за і –й  рік; 

ВЗі –витрати на впровадження заходу у і-му році; 

аі –коефіцієнт дисконтування (дисконтний множник). 

Індекс рентабельності інновацій (Ір) – співвідношення приведених 

доходів до приведених на цю ж дату інноваційних витрат: 

Ір = )*(

)*(

аіІнв

аіДі

Σ
Σ

, 

де Ді –дохід за і- період; 

Інв –розмір інвестицій за і- період; 

Норма рентабельності (Нр) – є нормою дисконту, за якої доходи, що 

дисконтуються за певний проміжок часу, дорівнюють інноваційним вкладенням. 

У цьому разі доходи та витрати проекту визначають шляхом приведення до 

розрахункового періоду, тобто: 

Д = ∑ тНр

Ді

)+1(
; 

К =∑ тНр

Кі

)+1(
, 

де Д – доходи з урахування дисконту; 

К – капіталовкладення з урахуванням дисконту. 

Показник Нр може мати й інші назви: внутрішня норма доходності, 

внутрішня норма прибутку, норма повернення інвестицій. 
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Період окупності (То) – показник, який частіше за все використовується 

при оцінки ефективності капітальних вкладень, розраховується за формулою 

То = К/ ЩГП, 

де К –початкові інвестиції;   

ЩГП –щорічні грошові потоки. 

Розрізняють такі види ефекту від реалізації організаційно –технічних 

заходів: 

– економічний (вартісні показники); 

– науково-технічний (розвиток технології або техніки) ; 

– ресурсний (споживання того чи іншого ресурсу); 

– соціальний (соціальні результати); 

– екологічний (зниження шкідливого впливу виробничої діяльності на 

природне середовище). 

Ефективність окремих заходів є важливим але недостатнім вимірником 

ступеня впливу нововведень організаційно-технічного характеру на 

результативність діяльності підприємства. Тому необхідно знати конкретну 

методику виявлення інтегрального впливу сукупності нововведень на господарську 

діяльність підприємства. Можна використовувати загальний методичний підхід, 

суть якого зводиться до обчислення за спеціальними алгоритмами основних 

показників, які характеризують економічну ефективність тієї чи іншої сукупності 

запроваджених протягом року нововведень: 

1. Приріст обсягів виробництваї продукції: 

∆ВП = Чвв *Ппп / ВП, 

де Чвв – чисельність вивільнених працівників за рахунок технічних та 

організаційних нововведень; 

Ппп –продуктивність праці в плановому періоді, грн./особу; 

ВП –обсяг виробленої продукції, тис грн. 

Приріст продуктивності праці:  

∆Пп = Іпп - 100*
/)( ПпоЧввЧф

ВП

+
, 

де Іпп –загальне зростання продуктивності праці в розрахунковому періоді, % ; 

Чф – фактична чисельність персоналу, чол.       

Ппо –продуктивність праці в звітному (базовому) періоді, тис. грн. / чол. 
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Частка економії від запровадження технічних та організаційних 

нововведень у загальних витратах на виробництво продукції може бути 

визначена за формулою: 

Е = (Чвв * ЗПс) *100% / (ВП –Пр) , 

де ЗПс –середня заробітна плата одного працівника в розрахунковому періоді, 

грн./чол;Пр –загальна сума прибутку в тому ж періоді.  

Приріст рентабельності виробництва в результаті впровадження заходів 

може бути визначен за наступною формулою:  

∆Р = Р1 – Пр (100 - ∆ВП)*100 /ОФ, 

де Р1 –рентабельність виробництва в розрахунковому періоді;  

ОФ –загальна вартість основних виробничих фондів.  

У плані ОТР виробництва дається не тільки перелік і характеристика  

заходів, але й їх кількісний вплив на рівень техніко-економічних показників,  

При аналізі організаційно-технічного рівня використовується система 

показників, що характеризують технологічний і організаційний рівні. 

I. Технологічний рівень характеризує:  рівень технічної оснащеності праці 

(фондоозброєність, енергоозброєність);  рівень прогресивності технології 

(структура технологічних процесів, використання нових матеріалів);  технічний 

рівень устаткування (прогресивність, потужність, надійність, термін експлуата-

ції, віковий стан); рівень механізації та автоматизації, тощо. 

II. Організаційний рівень характеризує: рівень спеціалізації та 

кооперування;  рівень ритмічності  та безперервності технологічного процесу;  

рівень освоєння та виконання трудових норм тощо. 
 

Питання для самоперевірки 
1. Який зв’язок між інноваційною діяльністю та ОТР підприємства. 
2. У чому полягає сутність поняття «технічний розвиток». 
3. Які задачі вирішує організаційний розвиток? 
4. Основні питання, що охоплює план ОТР. 
5. Як визначають приріст рентабельності виробництва в результаті 

впровадження заходів плану ОРТ? 
6. За якими показниками оцінюють існуючий техничний рівень підприємства? 
7. За якими показниками оцінюють існуючий організаційно рівень 

підприємства? 
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ТЕМА 14. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 
 

Лучше думать перед тем как действовать, чем после. 

                                                  /Демокрит/ 

 

Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану.  В 

умовах ринку середовище, у якій підприємство здійснює господарську 

діяльність, характеризується значною динамічністю, тому виникла потреба у 

специфічному плановому документі, що як найкраще відповідав би потребам 

підприємців в комплексній оцінці майбутнього бізнесу та допомагав би у 

реалізації бізнес-проектів, забезпечував їх планове «супроводження». Таким 

плановим документом на сучасному етапі розвитку планування є  так званий 

бізнес-план, що є одним з видів техніко-економічного обґрунтування бізнес-ідей 

(проектів), структура якого адаптована до вимог ринку. 

 

 

 

 

 

 

Хоча бізнес-план і є елементом системи різновидів  планових комплексів 

він істотно відрізняється від планів, що розробляються у межах техніко-

економічного планування. Відмінними рисами бізнес-плану, що  відокремлюють 

його від традиційних планів є такі:  

– при розробці бізнес-плану має місце пророблення питань, пов'язаних не з 

усіма, а з одним напрямком діяльності фірми (одним бізнес-проектом); 

– бізнес-план орієнтований тільки на розвиток, у той час як спектр 

стратегічних альтернатив ширше звичайних планів; 

– обрій традиційного планування  переглядається (продовжується) по мірі 

реалізації планів, а бізнес-план має чіткі часові границі, після того як вони 

вичерпані його мета повинна бути досягнута, а процес розробки бізнес-

плану вважають закінченим. 

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено 

сутність бізнес-проекту, шляхи й засоби його реалізації та 

охарактеризовані ринкові, виробничі, організаційні та фінансові 

аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним на 

визначеному етапі  часу. 
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Бізнес-план - це активний робочий інструмент управління, відправний 

пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства з питання реалізації 

бізнес-ідеї; це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш 

ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту. Бізнес-план, як 

комплексний, багатофункціональний документ, поступово стає обов'язковим 

елементом компетентного управління.  

Головною метою розробки бізнес-плану може бути одна чи декілька з 

наведених нижче: 

– економічне обґрунтування бізнес-проекту; 

– розроблення концепції ведення бізнесу;  

– планування залучення грошових коштів. 

Найчастіше, у тій, чи іншій мірі, всі ці цілі знаходять своє відображення 

під час розробки бізнес-плану. У той же час можна говорити про те, що у процесі 

їх виконання  бізнес-план  одночасно виступає: як засіб моделювання системи 

управління майбутнім бізнесом; як інструмент визначення заздалегідь проблем, 

що можуть виникнути на шляху до успіху та пошуку шляхів їх нейтралізації; як 

прийом, що уможливлює перевірку реалістичності підприємницької ідеї ще до 

початку її практичної реалізації та здійснення пов'язаних з цим витрат; як  

інструмент для залучення фахівців тощо.   

Переважна більшість бізнес-планів має інвестиційний (затратний) 

характер. Такі проекти мають за  головну мету вкладання коштів у різні види 

бізнесу (економічні заходи) для отримання прибутку. У цій групі бізнес-проектів 

виокремлюють: 

1) економіко-інноваційні проекти, що пов’язані з обґрунтуванням випуску нової 

продукції, диверсифікацією виробництва; розробленням нової технології; 

розробленням нового пакета програмного забезпечення тощо; 

2) організаційні проекти, що пов’язані з обґрунтуванням шляхів  реформування 

підприємства: реалізація концепції нової системи управління; створення 

нової  або реорганізація існуючої організації; 

3) соціально-екологічні проекти: соціальний захист населення; ліквідація 

наслідків природних і соціальних потрясінь; екологічні заходи. 
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Склад бізнес-плану і технологія його розробки. Розпочинають розробку 

бізнес-плану зі збору необхідної інформації, формування так званого 

інформаційного поля бізнес-плану.  

Інформаційне поле бізнес-плану - це сукупність документів, чи даних 

правового, політичного, економічного, комерційного, зовнішньоекономічного, 

соціального та науково-технічного  характеру, які забезпечують інформаційні потреби 

підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану . 

Бізнес-ідея може бути успішною лише тоді, коли майбутня продукція (послуга) 

знайде споживача.. Тому це, насамперед,  маркетингова інформація: про потенційних 

споживачів продукції. про технічні  та споживчі якості аналогічних видів продукції й 

ціни на них;  про особливості просування даної групи продукції на споживчий ринок. 

Часто приваблива з маркетингових позицій підприємницька ідея наштовхується 

на нездоланні перешкоди виробничого характеру (брак необхідної сировини, 

устаткування, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо). Тому виробнича  

інформація є другим  елементом формування інформаційного поля бізнес-плану. 

Виготовляти та реалізовувати продукт треба так, щоб отримати  

прибуток. Тому підприємця інтересує і фінансова інформація (рівень 

рентабельності, необхідний стартовий капітал, потреби в коротко - та 

довгострокових кредитах, тощо). 

Реалізація бізнес-плану  проходить при активній взаємодії з навколишнім  

середовищем.  Отже  необхідна також інформація про загальноекономічні й галузеві 

фактори,  що впливають на процес реалізації (загальноекономічна ситуація, соціально-

політичні умови, законодавчі обмеження, загрози та тенденції розвитку галузі). 

Основними (найбільш доступними ) джерелами інформації для бізнес-плану  є: 

– власний досвід практичної діяльності; 

– безпосередні контакти з майбутніми споживачами, постачальниками; 

– відомості про конкурентів, які отримують, збираючи всі наявні дані про них; 

– статистична інформація про стан i тенденції розвитку сфери  майбутньої 

діяльності ( публікації з питань підприємництва тощо). 

Інформаційне поле бізнес-плану  складається не тільки з точної інформації, 

а також ґрунтується на певних припущеннях (стосовно можливих обсягів 

продажу та їх динаміки, можливих цін на продукцію, тощо). Тому кожне з 

основопологаючих  припущень треба стисло, але чітко обґрунтувати в бізнес-

плані, щоб  потенційні інвестори могли оцінити рівень їхньої ймовірності. 
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На зміст та структуру бізнес-плану  впливають: 

– цілі, які ставить перед собою підприємець, опрацьовуючи бізнес-план 

(залучення зовнішнього капіталу, комунікації з партнерами по бізнесу, тощо); 

– розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб (чим більше інвестицій  

потребує проект, тим ширше коло питань має бути висвітлене); 

– специфіка сфери майбутнього бізнесу (сфера виробничої діяльності вимагає 

ґрунтовнішого та «об'ємнішого» бізнес-плану ніж сфера, наприклад, 

роздрібної  торгівлі, де значно менше питань, які слід вирішити.); 

– конкретні характеристики майбутнього товару (технічна складність, 

необхідність впровадження нової технології тощо). 

Наявність багатьох факторів, що впливають на зміст, структуру та обсяги 

бізнес-плану свідчить про те, що не існує, універсальної найкращої форми 

бізнес-плану. Але є низка ключових питань (напрямків), які мають бути ретельно 

вивчені, оцінені та висвітлені в кожному бізнес-плані.  У структурі  бізнес-плану 

можна виділити три блоки питань. 

Перший блок - це опис найважливіших аспектів майбутнього бізнесу, 

економічного середовища, в якому буде здійснюватися діяльність (питання 

маркетингу). 

Другий блок - опис організаційно-виробничих  заходів, які передбачається 

здійснити, щоб досягти поставлених цілей з відповідними розрахунками. 

Третій блок - узагальнює результати розрахунків за допомогою фінансових 

показників, які, зрештою, і є найважливішим критерієм оцінки привабливості 

конкретного підприємницького проекту. 

Ці блоки подалі деталізуються.  Саме тут ураховується вплив на зміст 

бізнес-плану різних факторів і визначається перелік розділів та параграфів. У 

структурі бізнес-плану, як правило, виділяють такі складові [14]: 

1. Титульний аркуш (обов’язкові дані). 

2. Зміст бізнес-плану. 

3. Резюме. 

4. Галузь, фірма та її продукція (послуги):   

4.1. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі. 

4.2. Опис продукту (послуги) фірми. 

4.3. Патенти, товарні знаки, інші права власності. 

4.4. Стратегія зростання фірми. 



147 
 

5. Дослідження ринку:   

5.1. Загальна характеристика ринку продукту.   

5.2. Цільовий ринок бізнесу. 

5.3. Місце знаходження фірми.    

5.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників. 

6. Маркетинг-план:    

6 1. Стратегія маркетингу.     

6.2. Передбачувані обсяги продажу. 

7. Виробничий план:  

7.1. Основні виробничі операції.  

7.2. Машини й устаткування.  

7.3. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби.  

7.4. Виробничі й невиробничі приміщення. 

8. Організаційний план: 

8.1. Форма організації бізнесу.  

8.2. Потреба в персоналі.  

8.3.  Власники бізнесу й команда менеджерів.  

8.4. Організаційна схема управління. 

8.5. Кадрова політика та стратегія. 

9. Оцінка ризиків. 

10. Фінансовий план. 

11. Додатки. 

Розроблення бізнес-плану - складний і трудомісткий процес. Збирання та 

систематизація документів, вивчення необхідної інформації, виконання необхідних 

обчислень, обґрунтування та аналіз – потребують багато часу і різносторонніх 

знань з питань технології і організації виробництва, економіки, маркетингу та 

менеджменту тощо. Тому для розробки бізнес-плану формують команду 

кваліфікованих виконавців або укладають угоду з консалтинговою фірмою.  Але в 

любому випадку необхідно щоб керівник підприємства безпосередньо приймав 

активну участь в розробці   бізнес-плану. Найчастіше, це є обов’язковою вимогою 

при отриманні кредиту (особливо значного) або залученні сторонніх інвесторів.[12].  

Не рекомендується перевантажувати текст бізнес-плану специфічною 

термінологією, розрахунками. Зазвичай у розділах наводять кінцеві результати 

відповідних розрахунків, самі ж розрахунки виносять в додатки, на які роблять 
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посилання.  Це роблять з метою довести обсяг бізнес-плану до розмірів, що доступні 

для ознайомлення та полегшити його сприйняття.  

Завершується розробка бізнес плану написанням резюме, в якому 

концентрують в стислій формі: сутність бізнес-ідеї; шляхи її здійснення; 

висновки про необхідні фінансові ресурси, бажані шляхи та умови їх залучення;  

очікувані результати.  

Виконання розрахунків та підготовка зведених розділів бізнес-плану 

проводяться за методичними рекомендаціями, що є загальними для всіх планів 

підприємства. Ця тема курсу у конспекті лекцій ознайомлює лише з особливостями 

бізнес-планування.  Більш детальну інформацію з питань теми дивись [14]. 
 

Питання для самоперевірки 
1. Розкрийте сутність бізнес-плану. 

2. В чому, на Вашу думку, полягають відмінності бізнес-планів від 

традиційного видів планів? 

3. Назвіть основні групи бізнес-проектів. 

4. Які основні цілі розробки бізнес-планів? 

5. Назвіть основні чинники , що впливають на зміст та структуру бізнес-

планів. 

6. Що мається на увазі під терміном «інформаційне поле бізнес-плану», що до 

нього входить? 

7. Наведить примірну структуру (послідовність та основні розділи бізнес-

плану).  

8. Який розділ бізнес-плану виконують в останню чергу і чому? 
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