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Група Е-1 

Предмет «Економіка,організація та планування виробництва» 

Урок 45-46 

Тема: Виробнича програма підприємства 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з поняттям «виробнича програма підприємства», 

його сутністю та роллю в системі вивчення економічних дисциплін; вивчення принципів 

та методів планування.  

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.  

 

 

 
Обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках (ОВ ) установлюють на 

основі обсягу надходження матеріальних ресурсів  

ОВ = ОН –Зп + Зк 

 

 

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. 

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. 

 



Домашнє завдання: 

 

Законспектувати викладений вище матеріал, опрацювати та вивчити його, дати 

письмово відповідь на наступні питання: 

 

1. Дайте визначення: валова продукція, товарна продукція, номенклатура та асортимент 

продукції. 

2. Види асортименту. 

 

Шановні учні! Ваші конспекти та виконані домашні завдання надсилайте на електронну 

адресу gr.ev@ukr.net 

mailto:gr.ev@ukr.net

