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1. План виробництва і реалізації продукції підприємства
Первинною основою економічної діяльності підприємства є план його
розвитку, який включає наступні основні розділи:
- план виробництва і реалізації продукції;
- план розвитку науки і техніки;
- план підвищення економічної ефективності виробництва;
- план капітального будівництва;
- план матеріально-технічного забезпечення;
- план по праці і кадрам;

- фінансовий план;
- план соціального розвитку колективу;
- план заходів з охорони навколишнього середовища.
План розвитку науки і техніки включає заходи з науково-дослідних
робіт, впровадження у виробництво нових видів продукції, технологій,
механізації і автоматизації виробничих процесів, наукової організації праці.
План підвищення економічної ефективності виробництва розглядає
показники підвищення ефективності виробничого процесу, праці. Основних
фондів, обігових коштів. Капітальних вкладень, матеріальних ресурсів.
План капітального будівництва передбачає будівництво нових і
реконструкцію, розширення діючих об’єктів на підприємстві, технічне
переозброєння діючого виробництва.
План матеріально-технічного забезпечення представляє собою систему
розрахунків потреби виробництва у матеріальних ресурсах, порядок їх
розподілу і використання.
План по праці і кадрам визначає показники з продуктивності праці,
потреби в персоналі по категоріях, обсягах фонду заробітної плати.
Фінансовий план встановлює завдання з грошових потоків: доходів і
прибутків підприємства, взаємодії з державним і місцевими бюджетами,
податків, кредитів та ін.
План соціального розвитку колективу визначає заходи з покращення
умов праці, відпочинку та побуту персоналу підприємства.
План заходів з охорони навколишнього середовища включає охорону і
раціональне використання водних ресурсів, контроль за нормуванням
шкідливих викидів у повітря, раціональне використання земель і мінеральних
ресурсів.
Найбільш важливою частиною оперативного (річного) плану розвитку
підприємства є план виробництва і реалізації продукції. Він включає наступні
розділи:
- план реалізації продукції;
- виробнича програма;
- план використання виробничих потужностей.
План реалізації продукції встановлює обсяги і строки її реалізації, рух
залишків нереалізованої продукції.
План використання виробничих потужностей містить дані з наявності і
рівня використання виробничої потужності підприємства.
Важливішим розділом плану виробництва і реалізації продукції є
виробнича програма, яка визначає номенклатуру, кількість і строки
виготовлення продукції. Основними розрахунковими показниками
виробничої програми підприємства є:
- номенклатурно-якісні показники;
- товарна продукція;
- незавершене виробництво;
- валова продукція.

Показники плану виробництва і реалізації продукції можуть
вимірюватись у натуральних, умовно-натуральних і вартісних вимірниках.
Натуральні вимірники: штуки, тони, комплекти, метри погонні (м),
метри квадратні (м2), метри кубічні (м3) та ін.
Умовно-натуральні вимірники: умовні банки (у перерахунку на банку в
1 літр), кінські сили (к.с.), кіловати (кВт) та ін.
Вартісні вимірники - гривні.
2. Види продукції і методи їх розрахунку
У господарській діяльності підприємства розрізнюють наступні види
формалізованої продукції:
- товарна;
- реалізована;
- валова;
- нереалізована;
- незавершене виробництво.
Товарною продукцією, Qт , є продукція, яка повністю підготовлена до
продажу. У її склад входять: готова продукція, Q г , яка виготовлена у
відповідності з виробничою програмою підприємства і передана на склад для
реалізації; полуфабрикати власного виробництва, які підготовлені до
продажу (наприклад, литво, штамповки та ін.), Qпф , послуги промислового
характеру (наприклад, ремонтні, транспортні послуги та ін.), Q п .
(1)
Qт Qг Qпф Qп
Приклад 1
За рік підприємство виготовляє: готової продукції Q г =
= 1800000 грн; полуфабрикатів на продаж Qпф = 150000 грн; транспортних
послуг на суму Q п = 50000 грн.
Визначити річний обсяг товарної продукції підприємства.
Рішення:
Річний обсяг товарної продукції підприємства визначимо за формулою
1:
Qт Qг Qпф Qп = 1800000 + 150000 + 50000 = 2000000 грн/рік.
Реалізованою вважається продукція, яка буде оплачена (у плановому
періоді) або вже оплачена (у звітному періоді). Обсяг продукції, яка
реалізована підприємством за рік, Q р , можна визначити за формулою:
(2)
Q р Qт ( НРП н НРП к ) ,
де Qт - річний обсяг товарної продукції підприємства;
НРП н , НРП к - залишки нереалізованої продукції підприємства відповідно на
початок і кінець року.

Нереалізованою є товарна продукція, яка ще не пройшла реалізацію.
Приклад 2
Річний обсяг товарної продукції підприємства Qт =
= 2000000 грн/рік.
Визначити річний обсяг реалізованої продукції підприємствва у
випадках, коли залишки нереалізованої продукції дорівнюють:
а) НРП н = 100000 грн; НРП к = 100000 грн;
б) НРП н = 150000 грн; НРП к = 100000 грн;
в) НРП н = 100000 грн; НРП к = 150000 грн.
Рішення:
Річний обсяг реалізованої продукції підприємства визначаємо за
формулою 6.2:
Qр

Qт

( НРП н

НРП к ) :

а) Q р = 2000000 + (100000 – 100000) = 2000000 грн.
Якщо залишки нереалізованої продукції на початок і кінець року
однакові, річний обсяг реалізованої продукції дорівнює річному обсягу
товарної продукції.
б) Q р = 2000000 + (150000 – 100000) = 2050000 грн.
Реалізація збільшується за рахунок продажу залишків нереалізованої
продукції з попереднього року.
в) Q р = 2000000 + (100000 – 150000) = 195000 грн.
Реалізація знижується внаслідок погіршення кон’юнктури ринку і
відповідного збільшення залишків нереалізованої продукції на кінець року на
складі підприємства.
Продукція підприємства незалежно від стадії виготовлення є його
валовою продукцією. В склад валової продукції включається товарна
продукція і зміна залишків незавершеного виробництва.
Під
незавершеним
виробництвом
розуміють
незавершеною
виготовленням продукцію, яка знаходиться на різних стадіях виробничого
процесу (обробка, зборка, випробування та ін.). Таким чином, валова
продукція, Q в , відображає весь обсяг роботи, який проведений за певний
період (рік) незалежно від ступеню готовності продукції
Qв Qт ( НЗВ к НЗВ н ) ,
(3)
де НЗП н , НЗП к - залишки незавершеного виробництва в підприємстві
відповідно на початок і кінець року.
Приклад 3
Річний обсяг товарної продукції підприємства Qт =
= 2000000 грн.

Визначити річний обсяг валової продукції підприємства у випадках,
коли залишки незавершеного виробництва дорівнює:
а) НЗВ н = 500000 грн; НЗВк = 500000 грн;
б) НЗВ н = 600000 грн; НЗВк = 500000 грн;
в) НЗВ н = 500000 грн; НЗВк = 600000 грн.
Рішення:
Річний обсяг валової продукції підприємства визначаємо за формулою
5.3:
Qв

Qт

( НЗВ к

НЗВ н ) :

а) Q в = 2000000 + (500000 – 500000) = 2000000 грн.
Якщо залишки незавершеного виробництва на початок і кінець року
рівні, річний обсяг валової продукції дорівнює річному обсягу товарної
продукції.
б) Q в = 2000000 + (500000 – 600000) 1900000 грн.
Річний обсяг валової продукції зменшується внаслідок зменшення
впродовж року залишків незавершеного виробництва.
в) Q в = 2000000 + (600000 – 500000) =2100000 грн.
Річний обсяг валової продукції підвищується внаслідок збільшення
впродовж року незавершеного виробництва.
3. Поняття і розрахунок виробничої потужності підприємства
Під виробничою потужністю підприємства розуміють максимально
можливий випуск продукції за одиницю часу (як правило – рік) при повному
використанні обладнання
і площ, застосуванні передової технології,
організації виробництва, забезпеченні високої якості продукції.
Виробнича потужність підприємства визначається за потужністю
провідних виробничих цехів, дільниць, агрегатів, тобто за потужністю
провідних виробництв. Провідними вважаються цех, дільниця, агрегат, які
виконують основні і найбільш масові операції з виготовлення продукції і в
яких знаходиться переважна частина обладнання. На машинобудівних
заводах – це механічні і збиральні цехи; в чорній металургії - доменні,
мартенівські, сталеплавильні цехи або печі; в кольоровій - електролізні
ванни; в текстильних підприємствах - прядильне і ткацьке виробництва.
Нерідко в підприємстві потужності певних виробництв (допоміжних
або основних) відстають від провідних виробництв. У таких випадках
розробляються організаційно-технічні заходи з ліквідації «вузьких місць»:
перерозподіл робіт між виконавцями, збільшення змінності роботи,
впровадження наукової організації праці, перерозподіл обладнання між
цехами, поглиблення спеціалізації і кооперування, покращення технічної
оснащеності виробництва, модернізація і поповнення парку обладнання.
Основними факторами, які визначають величину виробничої
потужності підприємства, є:
- склад обладнання та його кількість за видами;

- техніко-економічні показники використання машин і обладнання;
- фонд часу роботи обладнання;
- виробнича площа підприємства (основних цехів);
- трудомісткість виготовлення одиниці продукції;
- номенклатура і кількісні співвідношення виробляємої продукції, що
встановлені в бізнес-плані.
Розрахунок виробничої потужності можна проводити в натуральних
вимірниках (штуки, комплекти, тонни, м), умовно-натуральних (к.с., кВт),
вартісних (грн).
Виробнича потужність підприємства у натуральному вираженні
розраховується за формулою:
m

Фд i ni К в i

i 1

М

,

t

(4)

де М - виробнича потужність підприємства, одиниць продукції/ рік;
Фд i - дійсний річний фонд часу роботи одиниці обладнання i - го виду,
годин;
n i - кількість одиниць обладнання i -го виду, які беруть участь у виготовленні
продукції;
m - кількість видів обладнання, яке використовується для виготовлення
продукції;
К в i - коефіцієнт виконання норм часу на роботах i -го виду;
t - сумарна трудомісткість виготовлення одиниці продукції, нормо-години.
Приклад 4
При виготовленні продукції використовуються 18 токарних, 15
фрезерувальних і 17 шліфувальних верстатів. Дійсний річний фонд часу
роботи токарного верстату Фд т = 3860 годин/рік; фрезерувального верстату
Фд ф = 3920 годин/рік; шліфувального верстату Фд ш = 3750 годин/рік.
Коефіцієнт виконання норм часу на токарних роботах К в т = 1,20;
фрезерувальних роботах К в ф = 1,10; шліфувальних роботах К в ш = 1,15.
Сумарна трудомісткість виготовлення одиниці продукції t = 2 н-ч.
Визначити виробничу потужність підприємства з виготовлення
продукції.
Рішення:
Виробничу потужність підприємства визначимо за формулою 4.
m

M

Фд i ni К в i

i 1

17 1,15

t

3860 18 1,20 3920 15 1,10 3750
2

110391шт / рік.

Виробнича потужність підприємства не є постійною величиною. При
вводі або вибутті основних фондів, використанні прогресивних технологій,

розвитку спеціалізації і кооперування, удосконаленні структури
виробництва, підвищенні кваліфікації працюючих виробнича потужність
змінюється.
Використовуються декілька понять, які характеризують зміни
виробничої потужності:
- вхідна, М вх , виробнича потужність – це потужність на початок року, яка
показує виробничі можливості підприємства на початок планового періоду;
- вихідна, М вих , виробнича потужність – це потужність на кінець року, яка
визначається складанням вхідної потужності і потужності, що вводиться, М вв
, за вирахуванням потужності, що виводиться, М выб :
М вих М вх М вв М виб
(5)
- середньорічна, М ср г ., виробнича потужність – це потужність, яку
підприємство має в середньому за рік. Визначається за формулою:
М ср . р

М вх

М вв Т вв
12

М виб (12 Т виб )
,
12

(6)

де Т вв , Т виб - кількість місяців роботи на протязі року потужностей,
відповідно, які вводяться і вибивають, міс.
Приклад 5
Вхідна виробнича потужність підприємства М вх =
= 560000 шт/рік. З 1 березня вводиться у дію виробнича потужність М вв =
60000 шт/рік; з 15 вересня виводиться виробнича потужність М виб = 40000
шт/рік.
Визначити: 1. Вихідну виробничу потужність підприємства; 2.
Середньорічну виробничу потужність підприємства.
Рішення:
1. Вихідну виробничу потужність підприємства визначимо за формулою 5:
М вих М вх М вв М виб = 560000 + 60000 – 40000 =
= 580000 шт/рік.
2. Середньорічну виробничу потужність підприємства визначимо за
формулою 6:
М ср р

М вх

60000 10
12

М вв Т вв М виб (12 Т виб )
560000
12
12
40000 (12 8,5)
598333 шт / рік.
12

При планових змінах номенклатури і обсягів виробництва продукції
виробнича потужність підприємства змінюється на основі змін кількості,
видів обладнання, що використовується, чисельності персоналу.
Кількість одиниць обладнання, яка необхідна для забезпечення річного
випуску продукції, визначається в три етапи:

1. Розрахункова кількість одиниць обладнання, яка необхідна для
виконання робіт i –го виду, С розр i , (визначається до десятих):
N ti
,
Фд i К в i

С розр i

(7)

2. Прийнята кількість одиниць обладнання, яка необхідна для
виконання робіт i -го виду, Спр i :
С пр i

С розр i

(округляється до целих у більшу сторону) (8)

К вик пл

3. Загальна кількість обладнання, яка необхідна для виготовлення
певної продукції:
m

Cобщ

C пр i ,

(9)

i 1

де N - річний випуск продукції, шт/рік;
ti
- трудомісткість i -го виду роботи з виготовлення одиниці товару, нгодина/шт;
- дійсний річний фонд часу одиниці обладнання на i -й роботі,
Фд i
годин/рік;
К в i - коефіцієнт виконання норм часу на i -й роботі;
К вик пл - плановий коефіцієнт використання виробничої потужності
підприємства.
Чисельність персоналу підприємства, яка потрібна для виготовлення
річного випуску продукції, визначається у три етапи:
1. Чисельність основних робітників, яка потрібна для виконання робіт i
-го виду, Rо i :
Rо i

N ti
(округляється до цілих в більшу сторону);
Феф i К в i

(10)
2. Чисельність основних робітників, яка потрібна для виготовлення
продукції, Rо :
Rо

m

Rо i ;

(11)

i 1

3. Чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства, яка
необхідна для виготовлення продукції, R :
R

Rо

,

(12)

о

де Фэф i - річний ефективний фонд часу основного робітника на роботах i - го
виду, годин/рік;
о - питома вага основних робітників в чисельності промислово-виробничого
персоналу підприємства.

Порядок формування річного дійсного фонду часу роботи одиниці
обладнання представлений на рис. 1, річного ефективного фонду часу роботи
одного робітника - на рис. 2.
На рис. 1 прийняті позначення:
Фкал - річний календарний фонд часу, годин/рік;
Ф реж - річний режимний фонд часу, годин/рік;
Фпл пр - час простою обладнання в планових ремонтах, годин/рік;
Ф д - річний дійсний фонд часу, годин/рік;
n кал = 365 діб – кількість календарних діб у році;
t доби = 24 години – тривалість доби;
n р дб - кількість робочих діб у році;
К зм - кількість змін роботи обладнання за добу;
t зм - тривалість зміни, годин;
Р рем - процент втрат режимного фонду робочого часу при простоях у
планових ремонтах, %.

Річний календарний
фонд часу

Фкал

n кал t доби = 365*24 =

= 8760 годин

Вихідні і святкові дні
(вираховуються)

Річний режимний
фонд часу

Ф реж

n р дб К зм t зм

Час простою обладнання
в планових ремонтах
(вираховується)

Річний дійсний
фонд часу

Фд

Ф реж

Ф реж (1

Фпл пр
Р рем
100

)

Рис. 1. Формування річного дійсного фонду часу одиниці обладнання

На рис. 2. прийняті позначення:
Фном - річний номінальний фонд часу, годин/рік;
Фпл пр - час планових невиходів на роботу, годин/рік;
Феф - річний ефективний фонд часу, годин/рік;
n тиж - кількість тижнів на рік;
t тиж - тривалість робочого тижня, годин;
n св - кількість святкових днів на рік;
t р дн - тривалість робочого дня, годин. Для основних робітників
t р дн t зм ;
Р пот - процент планових втрат номінального фонду робочого часу (відпустки,
хвороби, виконання державних обов’язків та ін.).
Річний календарний
фонд часу

Фкал

n кал t доби = 365*24 =

= 8760 годин

Вихідні і святкові дні
(вираховуються)

Річний номінальний
фонд часу

Фном

nтиж t тиж

nсв t р дн

Час планових
невиходів на работу
(вираховується)

Річний ефективний
фонд часу

Феф

Фном

Фном (1

Фпл пот
Рпот
)
100

Рис. 2. Формування річного ефективного фонду часу
роботи одного робітника

Приклад 6
Плановий річний випуск продукції підприємства дорівнює N = 10000
шт/рік. Трудомісткість роботи «а» при виготовленні одиниці продукції
складає 7 н-г/шт. Трудомісткість роботи «б» при виготовленні одиниці
продукції - 3 н-г/шт. Трудомісткість роботи «в» при виготовленні одиниці
продукції - 5 н-г/шт. Трудомісткість роботи «г» при виготовленні одиниці
продукції - 8 н-г/шт. Трудомісткість роботи «д» при виготовленні одиниці
продукції - 2 н-г/шт. Режим роботи обладнання на всіх видах робіт:
тривалість зміни t зм = 8 час, кількість змін роботи обладнання за добу К зм = 2,
кількість робочих днів у році n р дн = 256 дн, кількість святкових днів у році n св
= 8 дн, тривалість робочого тижня t тиж = 40 час. Коефіцієнт виконання норм
на всіх роботах К в = 1,0. Плановий коефіцієнт використання виробничої
потужності підприємства К вик пл = 0,8. Процент втрат режимного фонду
робочого часу в планових ремонтах Р рем = 6%. Процент планових втрат
номінального фонду робочого часу Рпот =10%. Питома вага основних
робітників в чисельності промислово-виробничого персоналу о =0,3.
Визначити: 1) Загальну кількість обладнання, яка необхідна для
виготовлення річного випуску продукції; 2) Чисельність промислововиробничого персоналу підприємства.
Рішення:
1. Розрахункову кількість одиниць обладнання, яка необхідна для виконання
роботи i-го виду визначимо за формулою 7:
N ti
;
Фд i К в i

С розр i

При цьому, Фд i - дійсний річний фонд часу роботи одиниці обладнання
на i-й работі визначимо за формулою:
Фд i

Р реж

Ф реж (1

100
6
256 2 8 (1
)
100

)

n р дн К зм t зм (1

Р реж
100

)

3850 ч / рік.

1.1. Кількість одиниць обладнання на роботі «а»:
- розрахункове:
С розр "а"

10000 7
3850 1

18,2;

- прийняте:
Спр "а"

18,2
0,8

23;

1.2. Кількість одиниць обладнання на роботі «б»:
- розрахункове:
С розр "б"

10000 3
3850 1

7,8;

- прийняте:
С пр "б "

7,8
0,8

10;

1.3. Кількість одиниць обладнання на роботі «в»:
- розрахункове:
10000 5
3850 1

С розр "в"

13,0;

- прийняте:
C пр"в"

13,0
0,8

17;

1.4. Кількість одиниць обладнання на роботі «г»:
- розрахункове:
10000 8
3850 1

С розр"г"

20,8;

- прийняте:
С пр"г"

20,8
0,8

26;

1.5. Кількість одиниць обладнання на роботі «д»:
- розрахункове:
10000 2
3850 1

С розр"д"

5,2;

- прийняте:
Спр"д"

5,2
0,8

7;

2. Загальну кількість обладнання, яка необхідна для виготовлення річного
випуску продукції визначимо за формулою 9:
Cобщ

m

С пр i

23 10 17 26 7

83.

i 1

3. Чисельність основних працівників, яка необхідна доля виконання роботи
i-го виду, визначимо за формулою 10:
Ro i

N ti
;
Феф i К в i

При цьому, Фэф i - річний ефективний фонд часу основного працівника
на роботі i-го виду визначимо за формулою:
Фэф i Ф ном (1
(

Рпот
)
100

(nтиж t тиж

nсв t р дн ) (1

Рпот
)
100

365
10
40 5 8) (1
) 1841 ч / рік.
7
100

3.1. Чисельність основних працівників на роботі «а»:
- розрахункова:
Ro"а"

10000 7
1841 1

- прийнята:

38,0;

Ro"а"

38;

3.2. Чисельність основних працівників на роботі «б»:
- розрахункова:
10000 3
16,3;
1841 1

Ro"б "

- прийнята:
Ro"б "

17;

3.3. Чисельність основних працівників на роботі «в»:
- розрахункова:
10000 5
1841 1

Rо"в"

27,2;

- прийнята:
Rо"в"

28;

3.4. Чисельність основних працівників на роботі «г»:
- розрахункова:
10000 8
1841 1

Rо"г"

43,5;

- прийнята:
Rо"г "

44;

3.5. Чисельність основних працівників на роботі «д»:
розрахункова:
10000 2
1841 1

Rо"д"

10,9;

- прийнята:
Rо"д"

11.

4. Чисельність основних працівників, яка потрібна для виготовлення
продукції, визначимо за формулою 11:
Ro

m

Ro i

38 17 28 44 11 138

i 1

5. Чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства, яка
потрібна для виготовлення продукції, визначимо за формулою 12:
R

Ro
o

138
0,3

460.

Рівень використання виробничої потужності підприємства вимірюється
коефіцієнтом фактичного (планового) використання виробничої потужності,
К вик п . Він визначається відношенням кількості фактично (до плану)
виробленої продукції за рік до середньорічної виробничої потужності
підприємства і визначається за формулою:
К вик п

М факт
М ср г

,

(13)

де М факт - кількість фактично виробленої продукції підприємством за рік;

М ср г - середньорічна виробнича потужність підприємства.

В умовах масового типу виробництва при створенні підприємства і
розрахунку виробничої потужності частіше всього закладається
двадцятипроцентний резерв потужності на випадок виробничих зривів,
стихійних лихв та ін. (коефіцієнт використання виробничої потужності К вик п
= 0,8). В умовах серійного і одиничного типів виробництва при широкій
номенклатурі, малих партіях, поштучному випуску і роботі на замовлення
резерв виробничої потужності підприємства може підвищуватись до 50% (
коефіцієнт використання виробничої потужності К вик п = 0,5). Як і виробнича
потужність підприємства, коефіцієнт її використання не є величиною
постійною у часі.

