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           1.Виробнича програма, її значення та вплив на результати діяльності підприємства. 

       Виробнича програма (план виробництва продукції) – це конкретна сукупність завдань щодо обсягу 
виробництва продукції визначеної номенклатури та асортименту, а також належної якості, на певний 

календарний період (місяць, квартал, рік, кілька років).                                                                                       

Кожне підприємство розробляє свою виробничу програму самостійно, використовуючи різні джерела її 
формування. 

Схема  формування виробничої  програми  підприємства 
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Обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках (ОВ) установлюють на основі обсягу 
надходження матеріальних ресурсів 

ОВ = ОН –Зп + Зк натуральних одиниць, 

де ОВ – обсяг виробництва продукції, натуральних одиниць;                                                                                                                                                                                                  

ОН – обсяг надходження матеріальних ресурсів, натуральних одиниць;                                                                                 

Зп, Зк – запаси продукції на складі на початок і кінець планового року, натуральних одиниць.                        

Значення   натуральних показників виробничої програми в умовах ринку зростає, оскільки саме вони дають 
можливість оцінити ступінь задоволення потреб споживачів у певних товарах і врахувати якісні 

характеристики товарів.                                                                                                                                  
Вартісними показниками виробничої програми є обсяги валової, товарної, реалізованої та чистої продукції.  

2. Аналітичне обґрунтування та  ресурсозабезпечення виробничої програми. 

Запроектовану й від ображену в плані підприємства виробничу програму треба економічно обґрунтувати, 

тобто узгодити:                                                                                                                                                                        

1) з наявними виробничими потужностями цього підприємства;                                                                                        
2) трудовими, матеріальними та інвестиційними ресурсами.  

                

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

       Визначення реальної можливості виконання плану виробництва продукції полягає передусім у 

визначенні максимального обсягу випуску виробів,що його може забезпечити  наявна виробнича 

потужність підприємства, та обчисленні даного її нарощування протягом періоду,на якій було складено 

виробничу програму.                                                                                                                                                                                   

За вихідні дані для визначення ресурсного забезпечення беруть середньорічну виробничу потужність 

підприємства та коефіцієнт її використання.                          

Збільшення потужності підприємства може здійснюватися::  

- за рахунок внутрішньо – виробничих резервів ( певних організаційно – технічних заходів). Але це не 

завжди може забезпечити випуск запланованого обсягу продукції; 

- уведення в дію нових (додаткових) потужностей за рахунок технічного переозброєння, реконструкції або 

розширення підприємства.              

Економічне обґрунтування виробничої програми підприємства з огляду на її забезпечення необхідними 

трудовими. Матеріальними та інвестиційними ресурсами в цілому зводиться до визначення загальної 

потреби в них та ефективного використання.                                                                                                                                 

Розрахунок можливого обсягу виробництва продукції (ВП) за наявної потужності підприємства 

обчислюється за формулою:                                      ВП = в̅ пот Х  К вик                           

де в̅ пот – середньорічна виробнича потужність;                                                                                                                                            

Квик – коефіцієнт використання виробничої потужності. 
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3. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробничої програми. 

Виробнича програма - це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції 

споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості та в установлені терміни 

згідно із договорами поставки. 

Об'єктом аналізу в умовах переходу до ринкових відносин є не просто виробничий процес, а 

отримання замовлень на продукцію, роботи, послуги, виконання цих замовлень за обсягом, 

номенклатурою, асортиментом, якістю, термінами поставки, а також оплата виконаних замовлень, 

тобто обсяг реалізації продукції. 

Основні завдання аналізу виробничої програми: 

■ дослідження економічної обґрунтованості виробничої програми;                                                                ■ 

перевірка відповідності вимогам ринку прийнятих завдань з обсягу виробництва та реалізації 

продукції;                                                                                                                                                                                            

■ аналіз ринку продукції, виконання договорів поставки за попередній період з тим, щоб визначити, 

розширення чи продовження яких договорів може принести підприємству максимальну вигоду за 

наявних ресурсів; 

■ оцінка рівня виконання планових завдань та динаміки випуску продукції за обсягом, 

номенклатурою, асортиментом, якістю та вплив цього рівня на фінансово-економічні показники;                                                                                                                                                                                           

■вивчення забезпечення виробничої програми матеріальними, фінансовими, трудовими 

ресурсами, основними фондами та ефективності їх використання; 

■виявлення додаткових резервів підвищення ефективності використання засобів і предметів 

праці, трудових ресурсів для встановлення найоптимальнішого обсягу та асортименту виробництва під 

найбільш вигідні пропозиції при укладанні договорів; 

■ розроблення пропозицій щодо прийняття оптимальних управлінських рішень із формування 

виробничої програми. 

Для аналізу виробничої програми використовують:                                                                                                                                                                                                                 

■ бізнес-план підприємства;                                                                                                                                                                             

■ державні замовлення, господарські договори; 

■ звіти про виконання планів з виробництва продукції цехами, дільницями, бригадами; 

■ звіт ф. № 1-П "Звіт підприємства (об'єднання) по продукції"; 

■ матеріали спостережень, обстежень, соціологічних досліджень тощо; 

■ дані оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку. 

Основним завданням промислових підприємств є найбільш повне забезпечення попиту 

населення високоякісною продукцією. Темпи росту обсягу виробництва, підвищення якості продукції 

безпосередньо впливають на величину витрат виробництва, прибутку та рентабельності, тому аналіз 

господарської діяльності починають з вивчення показників обсягу виробництва. 

Отже, основні завдання: 

1) оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва та реалізації продукції; 

2) визначення впливу факторів на зміну величини даних показників; 

3) виявлення внутрішньогосподарських резервів, збільшення випуску та реалізації продукції; 

4) розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.   

       
 



4. Аналіз виробничої програми за загальним обсягом. 

Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися внатуральних, умовно-натуральних і вартісних 

вимірниках. Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції отримують із допомогою 

вартісної оцінки в оптових цінах. 

Основними показниками обсягу виробництва продукції є: 

• валова продукція; 

• товарна продукція.  

Валова продукція - це вартість усієї виробленої продукції та виконаних робіт у грошовому 

вираженні, включаючи незавершене виробництво та внутрішньогосподарський оборот, які не 

включаються в товарну продукцію. Як правило, вона виражається в цінах, що зіставляються. Обсяг 

реалізації продукції визначається в діючих цінах (оптових, договірних) і включає вартість реалізованої 

продукції, відвантаженої та оплаченої споживачами. Важливе значення для оцінки виробничої програми 

мають і натуральні показники обсягу виробництва продукції. Наприклад, на консервних заводах 

використовують натуральні показники: 1000 умовних банок, на ремонтних підприємствах -кількість 

умовних ремонтів.                                                                                                         

Джерелами інформації для аналізу виробництва та реалізації продукції є: бізнес-план 

підприємства, оперативні графіки, звітність річна та квартальна за відповідною формою.                                                                                                                           

Аналіз обсягу виробництва починається з вивчення динаміки валової та товарної продукції, 

розрахунку базисних і ланцюгових темпів росту та приросту.                                           

Середньорічний темп росту і приросту можна розрахувати за середньо-геометричною та 

середньоарифметичною зваженою, оперативний аналіз випуску продукції здійснюється на основі 

розрахунку, в якому виражаються планові та фактичні дані щодо випуску продукції, асортименту за 

день з наростаючим підсумком із початку місяця, а також відхилення від плану. 

                5. Аналіз виробничої програми за асортиментом і структурою випуску продукції. 

Номенклатура - це перелік найменувань і виробів, їхніх кодів, установлених для відповідних видів 

продукції та діючих на території СНД.                                                                                                      

Асортимент - це перелік найменувань продукції із зазначенням її обсягу випуску по кожному виду. 

Асортимент буває: 

• повний; 

• груповий; 

• внутрішньогруповий.                                               

Аналіз виконання плану за номенклатурою базується на порівнянні фактичного та планового 

випуску продукції по виробах, що включені в основний перелік (у державне замовлення). 

Оцінка виконання плану по асортименту може виконуватися: 

• способом найменшого відсотка; 

• за питомою вагою в загальному переліку виробів, по яких виконано план випуску 

продукції; 

• із допомогою середнього відсотка, що розраховується шляхом розподілу загального 

фактичного випуску продукції в межах плану на загальний планований випуск продукції. 

Причини недовиконання плану по асортименту можуть бути зовнішніми та внутрішніми. До 

зовнішніх відносять такі: кон'юнктура ринку, зміна попиту на окремі види продукції, стан матеріально-

технічного забезпечення, несвоєчасне запровадження в дію виробничих потужностей підприємства. 

Внутрішніми причинами можуть бути: недоліки в організації виробництва, поганий технічний стан 



устаткування, простої, аварії, відсутність електроенергії, низька культура виробництва, недоліки 

матеріального стимулювання. 

Нерівномірність виконання плану по окремих видах продукції призводить до зміни її структури, 

тобто співвідношення окремих виробів у їх загальному випуску. Зміна структури виробництва суттєво 

впливає на всі економічні показники: обсяг випуску продукції у вартісній оцінці, матеріаломісткість, 

собівартість товарної продукції, прибуток і рентабельність. 

Якщо збільшено питому вагу більш дорогої продукції, то обсяг виробництва у вартісному 

вираженні зростає, і навпаки. Те саме відбувається з розміром прибутку: при збільшенні питомої 

ваги високорентабельної продукції - прибуток збільшується і відповідно зменшується у випадку 

зменшення частки низькорентабельної продукції. 

Розрахунок впливу структури виробництва на рівень перерахованих показників може 

виконуватися способом ланцюгової підстановки. В основу цього розрахунку покладено принцип 

ланцюгових підстановок, що дає змогу абстрагуватися від усіх факторів, окрім структури продукції. 

ВПпл =∑(Vпл.заг  Х ПВпл.і Х Цпл.і), 

ВПум =( Vпл.заг Х ПВф.і Х Цпл.і), 

де ПВІ - питома вага  І- того виду продукції. 

Такий самий результат можна одержати і простішим способом, якщо взяти різницю між 

рівняннями виконання плану з виробництва продукції у вартісному й умовно-натуральному вираженні й 

помножити на спланований випуск валової продукції у вартісному вираженні. 

Для розрахунку впливу структурного фактора на обсяг виробництва продукції у вартісному 

вираженні можна так само використовувати спосіб абсолютних різниць: спочатку треба визначити, як 

змінюється середній рівень цін за рахунок структури, помножити отриманий результат на загальний 

фактичний обсяг виробництва продукції, унаслідок чого отримаємо зміну обсягу товарної продукції у 

вартісному вираженні: 

∆Цстр =
∑(ПВф.і − ПВпл.і ) × Цпл.і

100
 

 

Розрахунок впливу структурного фактора на обсяг виробництва можливо зробити і з допомогою 

середньозважених цін; для цього спочатку визначається середньозважена ціна за фактичною 

структурою продукції, а потім - за плановою, і різниця між ними збільшується на фактичний 

загальний обсяг виробництва продукції в умовно-натуральному вираженні:  

∆Цстр. =
∑(Цпл.і × ПВф.і) − Σ(Цпл.і × ПВпл.і)

100
 

Важливим показником діяльності промислового підприємства є якість продукції, її підвищення 

забезпечує економію не тільки трудових і матеріальних ресурсів, а й дає змогу більш повно 

задовольнити потреби суспільства 

 

 

Викладач                                                                                                                  С.В.Верблюд 

  



 

 

 
 

 

 

 

  
 


