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Тема: Виробнича програма підприємства, її розроблення та обґрунтування. 

Контрольна робота № 2 

Мета: вивчення поняття виробничої програми підприємства, її сутності та специфіки її 

розроблення. Систематизація та контроль знань за вивченої темою. 

 

Виходячи з основної мети функціонування підприємства на ринку, план 

виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг для задоволення ринкових потреб є 

ключовим розділом поточного або перспективного плану підприємства. 

Виробнича програма (план виробництва і реалізації продукції) - це 

система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у 

розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені 

терміни згідно з договорами поставок. 

Для формування виробничої програми підприємства, яка забезпечила б йому 

належні обсяги збуту продукції, рівень доходів і прибутків, насамперед необхідно у 

поточному плані підприємства або бізнес-плані представити інформацію про саму 

продукцію, оцінити ринки її збуту, можливості їх розширення, конкурентів тощо. 

 

Діяльність підприємств згідно із законами маркетингу ґрунтується на тезі: 

підприємства повинні виробляти те, що потрібно споживачам, а не те, що вони хочуть 

виробляти або можуть продати. Для успішного ведення бізнесу служба маркетингу 

підприємства всебічно вивчає ринок для визначення оптимального асортименту та обсягу 

продукції, враховуючи потреби потенційних споживачів На основі таких досліджень 

укладають господарські договори зі споживачами, посередниками, формується виробнича 

програма. 

Крім того, роль маркетингу полягає не лише у виявленні величини сукупного 

ринкового попиту на продукцію підприємства, а й у формуванні цього попиту через 

виготовлення та виведення на ринок нових видів продукції з новими властивостями, 

дизайном та ін. У цьому процесі визначальна роль належить рекламі, іншим засобам 

маркетингових комунікацій. 

Формування виробничої програми підприємств базується на таких правилах: 

 

 виробнича програма орієнтується на потреби конкретних споживачів, на якісне і 

своєчасне виконання договірних зобов’язань; 

 в основі виробничої програми лежать договори на поставку певної продукції; 

 пріоритетними у виробничій програмі є натуральні показники і показники 



 якості продукції як такі, що найбільшій повно відображають ступінь задоволення 

ринкових потреб; 

 планування виробничої програми має бути гнучким, в поточних і оперативних 

планах мають коригуватись відповідні показники з урахуванням змін у поставках 

сировини, фінансовій спроможності покупців та ін.; 

 виробнича програма підприємства повинна бути обґрунтованою з точки зору 

ресурсів та його виробничих потужностей; 

 план виробництва і реалізації продукції має бути багатоваріантним і забезпечувати 

можливість вибору оптимального варіанту. 

 

Виробнича програма підприємства формується на основі різних джерел 
 

 
 

              На основі вивчення стану і перспектив розвитку ринкового попиту підприємством 

укладаються зі споживачами - покупцями угоди на постачання продукції (торговельними 

підприємствами, гуртовиками, біржами). 

             Державні контракти є засобом забезпечення потреб споживачів, які фінансуються 

за рахунок державного бюджету, а також поновлення державного резерву; наприклад, 

виробництво інсуліну, що фінансується за рахунок державних програм - контракти з 

фармацевтичними фірмами. 

            Державні замовлення розміщуються на підприємствах пріоритетних галузей 

економіки для стимулювання виробництва дефіцитних видів продукції, впровадження 

нових технологій та фінансуються за рахунок власних або кредитних коштів 

підприємства. Держава може надавати певні пільги таким виробникам. 

            Портфель замовлень на продукцію інших підприємств - споживачів формується на 

основі контрактів між підприємствами-виробниками і підприємствами-споживачами та 

відображає постійні прямі господарські зв’язки між ними; наприклад, кондитерські 

фабрики мають такі угоди з виробниками борошна, цукру, джемів; підприємства 

автомобільної промисловості - з металургійними, текстильними комбінатами та ін. 

           Власні потреби підприємства також частково покриваються за рахунок власної ж 

продукції, тому виробнича програма має враховувати їх; наприклад, підприємства 

енергетики самі ж споживають її. 

        Виробнича програма підприємства складається із двох розділів: 

o план виробництва у натуральних вимірниках, який дозволяє оцінити ступінь 

задоволення потреб споживачів у продукції; 

o план виробництва у вартісних показниках - дозволяє оцінити результативність 

діяльності підприємства. 

Натуральні показники відображають обсяг виробництва в натуральних одиницях 

за номенклатурою та асортиментом. 

Номенклатура - це перелік видів продукції, які виробляє підприємство.  

Асортимент - це різновиди (артикули) продукції в межах даної номенклатури. 



Натуральні показники представляються у фізичних одиницях виміру (тонни, штуки, 

метри тощо). Як правило, такі показники застосовуються для вимірювання обсягів 

виробництва однорідної продукції. Якщо ж така продукція відрізняється окремими 

параметрами і характеристиками (об’ємом, калорійністю, продуктивністю, розміром), то 

доцільно використовувати умовно-натуральні одиниці вимірювання обсягу продукції, 

наприклад, умовне паливо, умовні банки та ін. Такі показники дозволяють привести до 

зіставного виду різнорідну продукцію. 

Обсяг виробництва продукції в натуральних одиницях (ОВ) у певному періоді 

визначається на основі обсягу поставок (ОП): 

 

 

Вартісними показниками виробничої програми є: 

Товарна продукція (ТП) - це частина виготовленої на підприємстві продукції, яка 

призначена для реалізації на сторону. ТП включає вартість готової продукції, робіт, 

послуг, капітального ремонту підприємства, капітального будівництва для непромислових 

підрозділів свого підприємства, напівфабрикатів і запчастин для продажу на сторону, 

тари, яка не включена в гуртову ціну продукції. 

Обсяг товарної продукції визначається за формулою: 

 

 Валова продукція (ВП) включає всю продукцію у вартісному виразі, незалежно від 

ступеня її готовності, і визначається: 

  

  
 

 Реалізована продукція (РП) - це продукція, яка відвантажена споживачам та за 

яку надійшли кошти на поточний рахунок підприємства або мають надійти у чітко 

встановлені терміни. 

 

 Чиста продукція (ЧП) характеризує нову (додану) вартість, створену на 

підприємстві за певний період. 
 



 

 

 Умовно-чиста продукція (УЧП) використовується для оцінки доданої 

вартості у галузях з високим рівнем технічного оснащення виробництва та 

відрізняється від чистої продукції сумою амортизаційних відрахувань: 

  

 УЧП=ЧП+А, грн. 

 

 Обсяг незавершеного виробництва. Незавершене виробництво - це 

продукція, яка не пройшла усіх стадій обробки і знаходиться на робочих місцях або в 

процесі транспортування між ними. 

  

НЗВ = (N х C х Тц х Кнз) / Д, грн., 

де N - кількість виробів у незавершеному виробництві, натур. од.; 

С - собівартість одного виробу, грн.; 

Тц - тривалість циклу виготовлення одного виробу, робочих днів; 

Кнз - коефіцієнт наростання затрат при виготовленні виробу; 

Д - кількість робочих днів у розрахунковому періоді. 

 

Кнз = (М + 0,5 Ć) / C або Кнз = (Со + 0,5 Сп) / (Со + Сп), 

 

де М - сума матеріальних витрат на виробництво одного виробу, грн.; 

Ć - собівартість виробу без матеріальних витрат, грн.; 

Со - одноразові витрати на початку циклу виготовлення продукції, грн.; 

Сп - поточні витрати на виготовлення продукції, грн. 

Крім зазначених, вартісними показниками виробничої програми є валовий 

оборот підприємства (обсяг валової продукції незалежно від того чи вона буде 

використана в межах підприємства, чи поза ним), внутрішньозаводський оборот 

(вартість продукції підприємства, яка використовується всередині нього для подальшої 

переробки). 

Ринкова потреба у продукції підприємства має бути узгоджена з його 

можливостями щодо її виробництва. Тому для забезпечення вчасного та повного 

виконання виробничої програми необхідно обґрунтувати її наявними виробничими 

ресурсами підприємства, в тому числі: 

 основними виробничими фондами (обсяг виробництва продукції визначається 

середньорічною вартістю основних фондів та величиною фондовіддачі одиниці 

обладнання);

 трудовими ресурсами (обсяг випуску продукції розраховується, виходячи із 

чисельності персоналу підприємства та досягнутого рівня його продуктивності праці);

 матеріальними ресурсами (обсяг виробництва визначається загальною потребою 

у певному матеріалі та нормою його витрат на одиницю продукції);

 виробничою потужністю підприємства, яка характеризує максимально 

можливий обсяг випуску продукції при заданих організаційно-технічних умовах (обсяг 

виробництва продукції буде залежати від величини виробничої потужності 

підприємства та запланованого коефіцієнту її використання).  
 



Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, опрацювати та вивчити його.  

 

Завдання для контрольної роботи № 2 (виконувати в окремому зошиті для 

контрольних робіт): 

1. Що таке виробнича структура підприємства? Які є види виробничої структури в 

залежності від складу внутрішніх підрозділів підприємства? 

2. Що таке управління підприємством, його основні завдання та функції. 

3. Які існують методи управління? 

4. Планування, його мета та методи. 

5. Бізнес-план та мета його створення. 

 

 

Шановні учні! Фото конспектів та виконаних домашніх завдань надсилайте на 

електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, предмет та 

номер уроку) 
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