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В сучасних ринкових умовах від спеціалістів вимагають вміння приймати 
й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі управління потенціалом 
підприємства. 

Ці методичні вказівки мають за мету допомогти спеціалістам у 
закріпленні теоретичних засад з управління потенціалом підприємства і 
виробити навички самостійно аналізувати складні організаційні та виробничі 
ситуації і приймати рішення по їх врегулюванню. 

Методичні вказівки містять пропозиції щодо послідовності, методів і 
порядку виконання розрахунків та посилання до літератури і допомагають 
студенту кваліфіковано вивчити курс „Планування і контроль на 
підприємстві ”. 
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1. Мета та завдання вивчення дисципліни 
 
Мета навчальної дисципліни „Планування і контроль на підприємстві” – 

є формування системи знань з методології розроблення перспективних і 
поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання. 

Планування є важливою частиною господарської практики. Багаторічний 
досвід закордонних і українських підприємств доводить, що недооцінка 
планування в умовах ринку, зведення його до мінімуму частіше за все приводить 
до значних економічних втрат. Досвідчені керівники розуміють, що всі великі бої 
спочатку виграють на папері – на плані і тільки після цього в реальному житті. 
Ринок не применшує, не заперечує планування взагалі, а тільки зміщує цей процес 
у первинну виробничу ланку як важливий елемент господарського механізму 
управління. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення теоретичних і практичних засад 
планування і контролю діяльності підприємства (форм, методів і процесу 
планування і контролю, структури типових планів); набуття навичок аналізу й 
планування діяльності підприємства (технології розробки типових планів щодо 
економічного і соціального розвитку підприємства), виконання техніко-
економічних розрахунків і обгрунтування планових показників, оптимізації 
виробничої програми. 

Предмет вивчення в дисципліні: процеси й методи планування діяльності 
підприємства. 

Дисципліна грунтується на знаннях, отриманих при вивченні таких 
економічних курсів, як «Економічна теорія», «Економіка підприємства», 
«Аналіз господарської діяльності», "Маркетинг", "Організація виробництва" та 
інших курсів варіативної частини навчального плану КНТУ. 

Важливість курсу визначається сучасними умовами розвитку світового 
господарства та необхідністю інтеграції України, як самостійної держави, в 
світове господарство. 
 

2. Програма та зміст навчальної дисципліни 
 
Тема 1. Сутність і особливості планування на підприємстві 

Планування як наука. Приналежність планування до сфери людської 
діяльності. Сутність планології як науки планування, її предмет, об'єкт і методи 
дослідження. Теоретичні підвалини планування мікросистем. 

Процес планування і вибір рішень. Змістова характеристика планування як 
орієнтованої на майбутнє діяльності з прийняття рішень. Альтернативність 
вибору та критерії прийняття раціональних рішень. Формальний і системний 
підходи в плануванні. 

Планування як функція управління підприємством. Місце планування у 
структурованій за різновидами управлінській діяльності. Планування як процес 
складання і прийняття планів; планові процедури за умов різної визначеності 
зовнішнього середовища. Види контролю. Концепція контролінгу – 
інтегрованого інструменту планування і контролю. 
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Тема 2. Система планів підприємства та контролю їх виконання 
Функціонування системи планування на підприємстві. Сутність системи 

планування згідно з теорією систем. Система планування і система планів: 
термінологічні особливості. Передумови створення і ефективного 
функціонування системи планування на підприємстві. Загальний зміст 
процедур планування за різних організаційних структур керування 
підприємством. 

Різновиди планів та їхні комплекси. Класифікаційні ознаки та різновиди 
планів на підприємстві. Комплекси (підсистеми) планування: генеральне, цільове, 
стратегічне, поточне. Зведене планування загальних результатів і фінансове 
планування у системі контролінгу. 

3міст планів і організація їх розробки. Формалізоване представлення 
планування як досягнення взаємоузгодженості завдань підприємства. Поточний 
план як основна складова системи планів, його завдання, склад, загальний 
порядок розробки. Особливості організації розробки планів на підприємствах із 
централізованими й децентралізованими функціями планування. Організація 
системи контролю виконання планів. 
 

Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції  
Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого 

циклу продукції і детермінантів попиту. План збуту продукції, поняття, 
основні вихідні дані формування плану, необхідність маркетингових досліджень. 
Особливості визначення ринкового попиту на продукцію широкого вжитку і 
промислового призначення. Життєвий цикл виробів, їхній вплив на величину 
збуту виробів і одержання прибутку від їхньої реалізації. 

Аналіз і планування асортиментних портфелів з допомогою різних моделей. 
Вплив на попит і обсяги збуту продукції різних факторів (детермінантів) попиту. 

Планування реклами. Поняття, мета реклами. Комунікаційна політика у 
здійсненні планів збуту продукції. Види й основні носії реклами. Розробка 
програми рекламування. Обгрунтування вибору рекламних засобів і ефективність 
реклами. 

Планування збуту продукції. Характеристика планового обсягу збуту 
продукції. Показники плану. Залишки нереалізованої продукції, їхній склад і 
розрахунки. Планування витрат на збут продукції. Канали збуту продукції, 
стимулювання збуту з метою підвищення попиту на продукцію. 

 

Тема 4.Планування виробництва продукції та виробничої потужності 
Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація. 

Характеристика виробничої програми і вихідних даних для її планування. 
Структура виробничої програми підприємства. Державний контракт і замовлення, 
їхня характеристика. Планування виробничої програми у натуральних і вартісних 
вимірниках. Оптимальний розподіл планової кількості кожної номенклатурної 
позиції за календарними періодами року (кварталами, місяцями). Мета оптимізації 
виробничої програми, планування оптимальної структури номенклатурних 
позицій. Економіко-математичні методи, що застосовуються у процесі оптимізації 
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виробничої програми. Визначення максимально можливого обсягу виробництва 
продукції. 

Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні. 
Товарна, валова, реалізована і чиста продукція; їхня характеристика, склад, 
розрахунки. Визначення залишків незавершеного виробництва при плануванні 
валової продукції. 

Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і 
послідовність розрахунків. Поняття, мета й етапи визначення потужності 
підприємства. Види, вимірники потужності. Чинники, під впливом яких 
формується потужність підприємства. Послідовність розрахунку виробничої 
потужності підприємства. Фонди часу, які використовують гіри розрахунках 
потужності, їхнє визначення. 

Розрахунки виробничої потужності. Вихідні дані для розрахунку 
потужності. Визначення потужності в загальному вигляді. Методика розрахунку 
виробничої потужності на підприємствах і в підрозділах різних типів 
виробництва. Визначення виробничої потужності складальних цехів і підрозділів. 

Визначення максимально можливого випуску продукції при наявній 
потужності. Визначення введення в дію нових (додаткових) потужностей. 
Складання балансу. 

Визначення середньорічної потужності для обгрунтування обсягів 
випуску  продукції у плановому році. 

Система показників виробничої потужності. Основні шляхи підвищення 
ефективності використання виробничих потужностей. 

 

Тема 5. Оперативно-календарне планування та контроль ходу 
виробництва 

Зміст і завдання оперативно-календарного планування. Характеристика 
оперативно-календарного планування. Завдання і зміст календарного планування 
і диспетчерського регулювання. 

Міжцехове і внутрішньоцехове планування. Планово-облікові одиниці й 
системи оперативного планування. 

Ритмічність виробництва. Характеристика рівномірного і ритмічного 
виробництва. Планування і оцінка рівня ритмічності виробництва на 
підприємстві. 

Особливості оперативно-календарного планування та контролю на 
підприємствах різних типів виробництва. Головне завдання оперативно-
календарного планування на підприємствах одиничного типу виробництва. 
Об'єкт планування, порядок проходження замовлень; системи і календарно-
планові розрахунки в одиничному типі виробництва. Розробка виробничих 
програм для цехів і дільниць. 

Особливості й головне завдання оперативно-календарного планування у 
серійному виробництві. Календарно-планові нормативи та їхні розрахунки. 
Системи, які використовують у процесі оперативно-календарного планування на 
підприємствах серійного типу; різновиди: комплектних і подетальних. 
Планування виробничих програм цехів і дільниць. 



 8 

Особливості й головне завдання оперативного планування на підприємствах 
масового типу виробництва. Характеристика подетальних систем планування. 
Розрахунки календарно-планових нормативів. Планування роботи потокових 
ліній. Розробка виробничих програм для цехів і дільниць. 

 

Тема 6. Планування матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) 
Зміст планування МТЗ і послідовність його розробки. Завдання МТЗ 

підприємства, вихідні дані для розробки плану й послідовність його розробки. 
Методи вивчення ринку продукції. Методи вивчення ринку матеріальних 
ресурсів. 

Планування потреби в матеріальних ресурсах. Методи розрахунку 
потреби в матеріальних ресурсах для основного виробництва. Особливості 
визначення потреби в деяких галузях промисловості. Розрахунок потреби в 
паливі та енергії. 

3апаси й регулювання їхніх розмірів. Склад і класифікація запасів. 
Нормування виробничих запасів. Методи контролю за величиною нормативного 
рівня запасу матеріальних ресурсів. Графік зміни запасів при постійних інтервалах 
обсягів поставок. Методика розрахунку ціни матеріалів, що враховує інфляцію. 

Визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах. Методи розрахунку 
потреби цехів у МТР. Лімітування відпуску матеріалів цехам. Способи 
забезпечення цехів матеріальними ресурсами. 
 

Тема 7. Планування персоналу і оплати праці 
Планування персоналу. Місце персоналу в потенціалі підприємства. 

Поняття та класифікація категорій персоналу. Проблеми підприємства, пов'язані 
з персоналом, завдання планування персоналу. Вихідні дані для розробки плану з 
персоналу. Показники чисельності персоналу. Методи визначення чисельності 
персоналу. Розрахунок планового балансу робочого часу. Розрахунок чисельності 
окремих категорій працюючих. Визначення додаткової потреби в персоналі. 

Планування продуктивності праці. Залежність чисельності персоналу 
від продуктивності праці. Завдання планування продуктивності праці. Вихідні 
дані для розробки плану з продуктивності праці. Показники продуктивності праці 
та методи їхнього обчислення. Розрахунки економії робочої сили під дією техніко-
економічних факторів 

Планування оплати праці. Завдання планування оплати праці. Склад 
планового фонду заробітної плати. Вихідні дані для розробки плану із заробітній 
платі. Показники, що характеризують оплату праці. Методи визначення 
планового фонду заробітної плати. Розрахунки планового фонду заробітної плати 
за елементами. Розрахунок середньої заробітної плати. Співвідношення зростання 
продуктивності праці й середньої заробітної плати. 
 
Приклад  фрагменту тесту для самоконтролю знань: 

1. Планування це 
а) звіт про діяльність підприємства, що забезпечують досягнення певних 
результатів підприємства; 
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б) прогнозування; 
в) процес складання тплану діяльності підприємства на майбутній період; 
г) організаця підприємства  
 
2. Розробка та обгрунтування реальної збутової програми, що охоплює 
найбільш суттєві аспекти ринку, - це основне завдання  
а) фінансового плану; 
б) бізнес- плану; 
в) плану збуту; 
г) планово-фінансового відділу 
 
3. Оперативно-календарне планування виконують у масштабах 
а) підприємства по цехах і в масштабі окремих цехів – по дільницях та 
робочих місцях; 
б) галузі; 
в) окремих цехів; 
г) робочих місць. 
 
 
Тема 8. Планування та контроль витрат виробництва 

Розробки плану собівартості продукції. Мета розробки плану із 
собівартості продукції. Завдання плану із собівартості. Вихідні дані для 
розробки плану. Послідовність розробки плану. Показники планових 
розрахунків. 

Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами. Послідовність 
розрахунку планової собівартості. Класифікація факторів, що впливають на 
рівень витрат. Методика розрахунку зміни собівартості внаслідок дії факторів. 

Планування собівартості реалізованої продукції. Визначення собівартості 
реалізованої продукції. Склад витрат виробничої собівартості. Склад статей 
калькулювання виробничої собівартості. Розподіл загальновиробничих витрат на 
постійні й змінні. Формування собівартості готової продукції. Формування 
собівартості реалізованої продукції. Взаємозв'язок операційних витрат за 
функціями та економічними елементами. 

Розрахунок калькуляційних статей прямих витрат. Методика розрахунку 
статей прямих витрат (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці). 
Методика складання зведеного кошторису. Взаємозв'язок кошторису на 
виробництво з іншими розділами внутрішньофірмового плану. 

Система контролю витрат виробництва. Організація контролінгу на 
підприємстві. 
 

Тема 9. Фінансове планування 
Зміст і завдання фінансового плану. Визначення обсягів фінансових 

ресурсів і джерел їхнього надходження. Основні завдання фінансового 
планування. Види фінансових планів: довгостроковий, поточний і оперативний. 
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Складання фінансового плану за видами діяльності: оперативної, інвестиційної і 
фінансової. 

Планування потреби у фінансових ресурсах. Планування потреби в 
основному і оборотному капіталі, їх визначення. Джерела фінансування 
капітальних вкладень. Методи розрахунку потреби в оборотних коштах. 
Планування прибутковості підприємства. Валовий і чистий прибуток, їхня 
характеристика і послідовність розрахунку. Пасивна і активна стадії складання плану 
з прибутку. Методи планування прибутку 

Основні умови прибутковості підприємства. Аналіз «витрати-обсяг-
прибуток» у процесі фінансового планування. Показники прибутковості 
підприємства. Види рентабельності та їх розрахунок. Основні фінансові 
документи, що використовуються в процесі фінансового планування. Оцінка 
фінансового стану підприємства за допомогою комплексного показника «2-
рахунки». 
 

Тема 10. Планування оновлення продукції 
Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання. Загальна 

характеристика планових робіт у системі створення, підготовки виробництва і 
освоєння нової продукції. Завдання і склад планових робіт зі створення, 
підготовки виробництва і освоєння нової продукції. Нормативна база планування 
та комплекс основних планових обчислень. 

Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції. Економічна 
ефективність освоєння нової продукції: методичні підходи, порядок 
обгрунтувань. Методичні основи обчислення технологічної собівартості. Вибір 
варіанта технологічного процесу. Критична програма. 

Планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції. 
Особливості планування собівартості нових виробів на етапах їхньої розробки і 
освоєння. Закономірності зниження трудомісткості складних виробів у процесі 
освоєння виробництва. Криві освоєння. Зміни собівартості за умови різних 
характеристик кривих освоєння. Складання кошторису витрат і кошторисної 
калькуляції. 

Об'ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції. 
Обчислення трудомісткості окремих циклів робіт і тривалості етапів технічної 
підготовки виробництва нового виробу. Особливості методики розрахунків 
тривалості робіт за умови паралельного, послідовного, паралельно-послідовного 
способів їхнього виконання. Порядок виконання робіт і побудова графіків Ганта. 

Сітьові методи планування підготовки виробництва та освоєння нових 
виробів. Поняття сітьових методів і моделей, їхня термінологія. Методика визначення 
основних показників: тривалості робіт, термінів настання подій, напруженості 
виконання. Побудова сітьових моделей виконання комплексів робіт, їхня 
оптимізація. 
 

Тема 11. Планування організаційно-технічного розвитку 
Технічний та організаційний розвиток підприємства. Зміст, завдання і 

послідовність розробки плану організаційно-технічного розвитку підприємства. 
Основні складові плану. Етапи планування організаційно-технічного розвитку 
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підприємства. Принципи планування техніко-організаційного розвитку. Техніко-
економічний аналіз. Зміст, структура, основні елементи. Фактори технічного й 
організаційного рівня розвитку підприємства. 

Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. Економічне 
обгрунтування організаційно-технічних заходів. Види ефектів від реалізації 
організаційно-технічних заходів. Система показників і методика оцінки 
загальної економічної ефективності організаційно-технічних заходів. Методи 
планування організаційно-технічного розвитку підприємства. 
 

Тема 12. Бізнес-планування на підприємстві 
Сутність бізнес-плану'вання і призначення бізнес-плану. Бізнес-планування як 

обгрунтування підприємницької ідеї, ділового проекту. Функціональна 
спрямованість бізнес-плану. Відмінність бізнес-планів щодо сфери застосування, 
складу предметної галузі, масштабів виробництва тощо. 

Склад бізнес-плану і технологія його розробки. Склад бізнес-плану як 
елемента ділового проекту. Вибір різновиду методики бізнес-плану з урахуванням 
його функціональної приналежності, виду діяльності, масштабів виробництва. 
Послідовність розробки бізнес-плану. 

Оцінка середовища для бізнесу і формування власної ринкової позиції. Стан 
конкуренції в галузі як основа оцінки середовища для бізнесу. Обгрунтування 
маркетингової стратегії, цінової і недійової політики підприємства. Схема 
формування плану маркетингу. Визначення прогнозу продажу з урахуванням 
еластичності попиту. 

Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення. 
Особливості обґрунтування виробництва продукції на новому і вже існуючому 
підприємстві. Визначення потреби в ресурсах. Розробка організаційної структури 
управління. Формування рівня запасів. 

Фінансове планування. Основні документи фінансового плану, особливості 
їх розробки. Аналіз фінансових ресурсів підприємства й оцінка альтернативних 
схем фінансування проекту. Якісний і кількісний аналіз ризиків і планування 
запобігання втрат. Аналіз чутливості проекту. 

 
Приклад  фрагменту тесту для самоконтролю знань: 

1. Планування оновлення продукції складається на основі 
а) завдань стратегічного плану; 
б) звіту з фінансових результатів; 
в) прогнозування матеріальних потреб підприємства; 
г) первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання 

 
2. Принцип цілеспрямованості означає, що 
а) план підприємства повинен бути направлений на досягнення високих кінцевих 
результатів; 
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б) до плану мають бути внесені заходи, що відповідають сучасному рівню 
розвитку науки і техніки; 
в) всі підрозділи підприємства повинні бути охопленими усіма напрямами 
розвитку науки і техніки; 
г) необхіднозабезпечувати взаємозв’язок стратегічних і поточних планів. 

 
3. Загальні положення до виконання курсової роботи 
 
3.1.1. Мета й завдання виконання курсової роботи 
Курсова робота із планування на підприємстві є одним з 

найважливіших етапів підготовки економістів і завершальною стадією 
навчання. Вона повинна сприяти закріпленню в студентів теоретичних знань 
і придбанню практичних навичок у розробці оптимальних планових 
показників з урахуванням діючих обмежень ресурсів на конкретному 
підприємстві. Виконання курсової роботи повинне припускати можливість 
подальшого використання обґрунтованих планових рішень у дипломній 
роботі. 

Курсова робота являє собою самостійне економічне обґрунтування тих 
або інших сторін діяльності підприємства для досягнення своїх цілей у 
майбутньому періоді. Основним завданням при цьому є наукове 
обґрунтування й оптимізація показників окремих розділів плану соціально-
економічного розвитку підприємства на основі техніко-економічного аналізу 
його діяльності, виявлення резервів і потенційних можливостей поліпшення 
кінцевих результатів виробництва, використання новітніх методологічних 
розробок в області планування в ринкових умовах. 

Методологічною основою курсової роботи є теорія внутріфірмового 
планування, законодавчі акти України з соціально-економічних питань, 
програмні документи й рішення Уряду України з фінансово-економічних 
аспектів діяльності суб'єктів господарювання, нормативні матеріали. З 
обраної тематики курсової роботи рекомендується використовувати дані 
Держкомстату України, навчальну й спеціальну літературу, монографії, 
брошури, статті. Доцільно вивчити закордонний досвід стосовно до 
розглянутої проблеми діяльності підприємства. 

Тема курсової роботи вибирається студентом самостійно на основі 
тематики, затвердженою кафедрою. 

Відповідно до обраної теми курсової роботи кожний студент разом з 
керівником уточнює її зміст й розробляє попередній план (структуру) її 
підготовки. Як правило, курсова робота складається із вступу, двох-трьох 
розділів  і висновків, додатків, списка використаної літератури. 

 
3.1.2. Рекомендована тематика курсових робіт 

1. Планування потреби виробничих ресурсів та результатів діяльності 
підприємства. 

2. Розробка бізнес-плану (інвестиційного, інноваційного) проекту 
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3.2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

3.2.1. Структура й зміст роботи за темою 1 

Розділ 1. Планування потреби у виробничих ресурсів  

I. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

Розрахувати й скласти річний план виробництва, що повинен 
забезпечувати одержання заданого мінімального прибутку. При цьому 
повинні виконуватися умови: середнє завантаження по основних групах 
устаткування повинно бути не менше 90%, жодна з основних груп 
устаткування не повинна бути «вузьким місцем». 

1. Для складання річного плану виробництва використовується спосіб, 
заснований на методі пропорційного планування. Для цього необхідно 
визначити склад ПОП (приведеної одиниці продукції): 

А(Б,В)=Ni/Nmax 

де Ni - випуску і-го виробу підприємством; 
Nmax – максимальний випуск одного з виробів підприємством. 

2.Ціна ПОП визначається за формулою:  

∑
=

⋅=
n

j
jЕЕНjЕНН ХЦЦ

1  

де jЦ - ціна одиниці продукції j найменування; 
jЕЕНХ  - кількість одиниць продукції j найменування в складі ПОП; 

n - кількість найменувань продукції в складі ПОП. 
Питомі змінні витрати ПОП визначаються за формулою:  

∑ ⋅= jЕЕНперjЕННпер ХЗЗ ,,
.  , 

де 
,

.ЕННперЗ  - питомі змінні витрати продукції j-ого найменування. 

Для визначення питомих змінних витрат ПОП необхідно розрахувати 
змінні витрати по кожному виду продукції в заготівельному, 
механообробному і складальному цехах. Для цього потрібно трудомісткість 
виробів по видах робіт помножити на годинну тарифну ставку (повну 
заробітну плату) основних робітників. 

Розрахувати сумарну ставка нарахувань на заробітну плату. 

Розрахувати матеріальні витрати 

Виходячи з отриманих результатів, розрахуємо питомі змінні витрати 
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3. Варто розрахувати обсяг виробництва в ПОП, що забезпечує 
одержання заданого мінімального прибутку:     

,
змПОППОП

зпос
ЕНН ЗЦ

ПЗ
Q

−
+

=  

де посЗ  - постійні витрати; 
зП  - заданий прибуток. 

4. Для одержання річного виробничого плану необхідно знайти 
кількість кожного виду продукції в натуральному вираженні. Це може бути 
зроблено за допомогою формули:    

jПОППОПj ХQХ ⋅=  

5. Необхідно перевірити, як при такому плані виробництва будуть 
використовуватися обмежені виробничі ресурси й чи не виникнуть «вузькі 
місця». У якості обмежених виробничих ресурсів використовується п'ять 
груп устаткування. По кожній групі устаткування необхідно розрахувати 
коефіцієнт завантаження:    

 смэф

n

j
jj

з kqТ

Хt
k

⋅⋅

⋅
=
∑
=1

 

де jt  - машиноємність (у машино-годинах) одного виробу j-ого 
найменування; 

эфТ  - ефективний річний фонд часу одиниці устаткування 
q  - кількість одиниць устаткування в групі; 

смk  - коефіцієнт змінності. 
Машиноємність одного виробу визначається як його трудомісткість, 

помножена на коефіцієнт обслуговування для кожного виду устаткування 
(заготівельне, токарне, пресове устаткування тощо). 

6. Середній коефіцієнт завантаження:  

∑

∑

=

=

⋅
= m

i
i

m

i
iзi

з

q

qk
k

1

1

 

де зik  - коефіцієнт завантаження по i-ой групі устаткування; 
iq  - кількість одиниць устаткування в i-ой групі; 

m  - кількість груп устаткування. 
Середній коефіцієнт завантаження показує середнє завантаження 

устаткування. Він виявився більше 90%, що відповідає нормативній умові. 



 15 

7. Формуємо план виробництва (наприклад, за даними додатку зводимо 
розрахунки у табл. 5). 

Таблиця 5 
Форма плану виробництва 

Найменування 
продукції 

Ціна, 
тис.грн 

Обсяг виробництва 
Усього У тому числі по кварталах 

Кіл. 
шт. 

Сума 
тис.грн 

I II III IV 
Кіл. Сума Кіл. Сума Кіл. Сума Кіл Сума 

А 
 Б 
 У 

3,648 
5,184 
3,920 

28798 
28798 
5760 

105055,1 
149288,83 

22579,2 

7199 
7200 
1440 

26261,9 
37324,8 
5644,8 

7199 
7200 
1440 

26261,9 
37324,8 
5644,8 

7200 
7199 
1440 

26265,6 
37319,616 

5644,8 

7200 
7199 
1440 

26265,6 
37319,616 

5644,8 
Разом   276923,13  69231,552  69231,552  69230,016  69230,016 

 

33,591281570648,6073013,276923 =−−=−−= перпост ССВрПр  

 
II. ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА 

Технічними підрозділами підприємства запропоновано кілька 
технічних заходів, спрямованих на зниження собівартості виробів, що 
випускаються. Дані про ці заходи наведені в додатках табл. 6. 

Ефект від заходів передбачається в різних цехах і при виконанні різних 
робіт як показане в додатках табл. 7 у частках від цілого. Зі знаком «+» 
показано зменшення витрат, а зі знаком «-» - збільшення.  

Вибрати заходи для включення в технічний план підприємства й 
скласти його. 

Розрахувати сумарну економію, що дасть використання заходів у 
планованому році.  

Для вирішення питання про доцільність включення запропонованих 
заходів у технічний план і їх реалізації досить оцінити їхню економічну 
ефективність. Для цього використовується статистичний підхід, тому що 
строки реалізації й використання заходів передбачаються досить короткі, а 
ефект приблизно постійним. 

1. Умова достатньої економічної ефективності, виражена через 
показник «річний економічний ефект»:      

0≥∆−∆= КЕРЭ нг  
де Р∆  - річний приріст прибутку за рахунок використання заходів розвитку; 

К∆  - одноразові витрати, необхідні для реалізації заходу; 
нЕ  - нормативна величина коефіцієнта ефективності одноразових витрат. 

Для цього визначимо річний приріст прибутку:        
 NМНЗР ⋅∆+∆+∆=∆ )(  

Розрахуємо річний економічний ефект для кожного заходу 

3. Технічний план підприємства варто скласти за формою, наведеною в 
табл. 8. (з прикладом) 
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Таблиця 8 
Форма технічного плану підприємства 

Наймену
вання 
заходу 

Облі
кова 
один
иця 

Річна 
прог
рама, 
облік
ових 
один
иць 

Однор
азові 

витрат
и, грн. 

Строк 
викона
ння в 

планов
аному 
році 

Економічний ефект, грн. 

На одну облікову одиницю 
На 

річну 
прогр
аму 

Зниження 
зарплато- 
ємності й 
відрахува

нь 

Знижен
ня 

матеріа
ло- 

ємності 

Усьог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
3 
4 
5 

А 
Б 
Б 
В 

28798 
28798 
28798 
5760 

1800000 
1130000 
2656000 
568000 

II 
III 
II 
IV 

6,966 
14,24 
2,04 

11,61 

6 
0 

25 
24 

12,966 
14,24 
27,04 
35,61 

373394,96 
410083,52 
778697,92 
205113,6 

 

4. Економія, що може бути отримана за рахунок використання одного 
заходу, дорівнює:  

4
)4( ТРЕ −

∆=  

де Р∆  - річний приріст прибутку, або економічний ефект на річну програму; 
Т  - строк (квартал) виконання заходу в планованому році. 
 

III. ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ  

Потрібно: 1. Визначити потребу, наприкдад, в сталі Ст. 3, товщиною 
0,8 мм для основного виробництва в планованому році. 

2. Визначити потребу в сталі (наприклад, Ст. 3, товщиною 0,8 мм) на 
потреби виробництва оснащення, ОРС, НДДКР у планованому році. 

3. Визначити, яка загальна (з урахуванням всіх потреб) кількість стали 
повинна бути визначена й доставлена на підприємство в планованому році. 

4. Побудувати графік споживання (сталі Ст. 3, товщиною 0,8 мм) по 
місяцях планованого року. 

5. Розрахувати розмір оптимальної партії. 
1. Визначимо зниження витрат сталі, за рахунок реалізації заходу 1:   

  2
А

АА
α

αα
∆

+=
 

де Аα  - існуюча норма видатку сталі Ст. 3, товщиною 0,8 мм на виріб А; 
Аα∆  - зміна норми в результаті виконання заходу 1. 

 
67,0

9
6
==∆ Аα

        

.8,7
2
67,01,8 кгА =−=α
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2. Потреба в сталі Ст. 3, товщиною 0,8 мм для потреб основного 
виробництва може бути визначена за формулою:    

∑
=

⋅=
n

j
jjо QП

1
α

 

де jα  - норма витрат сталі на один виріб j-го найменування; 
jQ  - кількість виробів j-го найменування в плані виробництва; 

n - кількість виробів у плані по найменуваннях. 
кгПо 55696057602,16287983,8287988,7 =⋅+⋅+⋅=  

3. Для визначення потреби в сталі Ст. 3, товщиною 0,8 мм на потреби 
допоміжних видів діяльності: виробництво оснащення, ОРС і НДДКР варто 
використовувати формулу:  

всп

всп
удпуеудвсп Q

QQП ,⋅=⋅= αα
 

де удα  - питома норма витрат сталі; 
пуеQ  - обсяг допоміжної діяльності, вираженої в планово-облікових одиницях; 
вспQ  - обсяг допоміжної діяльності у вартісному або іншому вираженні; 

вспQ ,
 - частина обсягу допоміжної діяльності, що припадає на одну планово-

облікову одиницю. 
Потреба в сталі для потреб виробництва технологічного оснащення  

кгПто 21350
1000

61000005,3 =⋅=
 

Потреба в сталі для потреб НДДКР:  

кгПниокр 13200
1000

55000004,2 =⋅=
 

Потреба в сталі для потреб ремонту на ОРС:  

кг
РЕ

РЕП рэн 32532501,0 =⋅=
 

4. Для визначення кількості сталі Ст. 3, товщиною 0,8 мм, з 
урахуванням всіх потреб, що повинне бути придбано й доставлено на 
підприємство варто скласти матеріальний баланс: 

пмрожперНПТОрэнниокрко ММЗЗПППППП ++=++++++  

де НПТОрэнниокрко ПППППП ,,,,,  - потреба в сталі, відповідно, для основного 
виробництва, капітального будівництва, НДДКР, ОРС, виробництва 
технологічного оснащення, приросту незавершеного виробництва; 
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перЗ  - перехідний запас на кінець планованого року; 
ожЗ  - очікуваний запас на кінець року, що передує планованому; 

мрМ  - мобілізація резервів у планованому році; 
пМ  - кількість сталі, що повинна бути придбана й доставлена на 

підприємство. 
пМ+=+++++ 40000440002135032513200240000556960  

кгМ п 835835=  
5. Визначимо споживання сталі по місяцях 

Споживання сталі на I квартал:   

кг144659)3
12
325()3

12
21350(2,1614403,872008,77199 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

 

на місяць:
7,48219

30
144659

=
 

Споживання сталі на II квартал:   

кг3846596)3
12
325()3

12
21350(2400002,1614403,872008,77199 =⋅+⋅++⋅+⋅+⋅

 

на місяць:
7,128219

30
384659

=
 

Споживання сталі на III квартал:   

Липень: 
кг54814

2
13200

12
325

12
213502,164803,823998,72400 =+++⋅+⋅+⋅

 

Серпень: 
кг48214

12
325

12
213502,164803,823998,72400 =++⋅+⋅+⋅

 

Вересень: 
кг48222

12
325

12
213502,164803,824008,72400 =++⋅+⋅+⋅

 

Споживання сталі на IV квартал:   

Жовтень: 
кг54814

2
13200

12
325

12
213502,164803,823998,72400 =+++⋅+⋅+⋅

 

Жовтень:
кг48214

12
325

12
213502,164803,823998,72400 =++⋅+⋅+⋅

 

Грудень: 
кг48222

12
325

12
213502,164803,824008,72400 =++⋅+⋅+⋅
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6. Побудуємо графік споживання сталі Ст.3 товщиною 0,8мм по 
місяцях планованого року. 

 

Рис. 1.  Графік споживання сталі Ст.3 товщиною 0,8 мм 

7. Згідно з графіком споживання є періоди з істотно різним рівнем 
споживання. Для кожного такого періоду розрахуємо величину оптимальної 
партії за формулою:  

ЦТkk
РМ

М
отвскл

закт
опт ⋅⋅+

⋅⋅
=

)(
122

, 

де ТМ  - споживання сталі за весь період Т; 
закР  - видатки на оформлення одного замовлення; 

склk  - коефіцієнт, що визначає відношення річної суми витрат на зберігання 
протягом року запасу, величина якого дорівнює середній величині за період 
Т, до цієї середньої величини запасу (прийняти в розмірі 0,15); 

отвk  - річна ставка, що відображає вартість відволікання коштів (прийняти в 
розмірі 0,2); 
Т - період часу в місяцях, для якого розраховується оптимальна партія; 
Ц  - ціна сталі за одиницю ваги, у яких виражаються оптМ  й ТМ . 

ткгМ оптТ 404,32640
45,9
68,100

93)2,015,0(
1229001446592

1 ≈==
⋅⋅+
⋅⋅⋅

=
 

ткгМ оптТ 603,53226
45,9

72,267
93)2,015,0(
1229003846592

2 ≈==
⋅⋅+
⋅⋅⋅

=
 

8. Розрахуємо витрати сталі по місяцях 

1,2,3: 
кг1608

30
7,48219
=

 

48219,7

128219,7

54814
48214 48222 54814

48214 48222

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

місяці

потребв, кг
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4,5,6: 
кг4274

30
7,128219
=

 

7,10: 
кг1828

30
54814

=
 

8,11: 
кг1607

30
48214

=
 

9,12: 
кг1608

30
48222

=
 

9. Складемо таблицю, що відображає зміну залишків сталі на складі 
(табл. 9). 

Таблиця 9 
Таблиця, що відображає зміну кількості ресурсу (Сталі Ст.3 на складі 

 01.01-
03.01 3 

04.01-
27.01 24 

28.01-
22.02 25 

23.02-
17.03 25 

18.03-
30.03 13 

01.04-
04.04 4 

05.04-
18.04 14 

19.04-
02.05 14 

03.05-
16.05 14 

Залишок запасу 
на початок 
періоду 

40000 75176 76584 76384 76184 55280 98184 98348 98512 

Видаток за 
період 4825 38592 40200 40200 20904 17096 59836 59836 59836 

Залишок на 
кінець періоду 35176 36584 36384 36184 55280 38184 38348 38512 38676 

Надходження 
наприкінці 
періоду 

40000 40000 40000 40000 - 60000 60000 60000 60000 

Залишок на 
кінець періоду з 
урахуванням 
надходження 

75176 76584 76384 76184 55280 98184 98348 98512 98676 

 
 17.05-

30.05 14 
01.05-

14.06 14 
15.06-

28.06 14 
29.06-
30.06 2 

01.07-
30.07 30 

01.08-
25.08 25 

26.08-
30.08 5 

01.09-
19.09 20 

20.09-
30.09 11 

Залишок запасу 
на початок 
періоду 

98676 98840 99004 99168 90620 75780 75605 67570 75410 

Видаток за 
період 59836 59836 59836 8548 54840 40175 8035 32160 17688 

Залишок на 
кінець періоду 38840 39004 39168 90620 35780 35605 67570 35410 57722 

Надходження 
наприкінці 
періоду 

60000 60000 60000 - 40000 40000 - 40000 - 

Залишок на 
кінець періоду з 
урахуванням 
надходження 

98840 99004 99168 90620 75780 75605 67570 75410 57722 

 
 01.10-

12.10 12 
13.10-

30.10 18 
01.11-
04.11 4 

05.11-
29.11 25 

30.11-
30.11 1 

01.12-
24.12 24 

25.12-
30.12 6 

Залишок запасу 
на початок 
періоду 

57722 75786 42882 76454 76279 74672 76080 

Видаток за 
період 21936 32904 6428 40175 1607 38592 9648 

Залишок на 
кінець періоду 35786 42882 36454 36279 74672 36080 66432 

Надходження 
наприкінці 
періоду 

40000 - 40000 40000 - 40000 - 

Залишок на 
кінець періоду з 
урахуванням 
надходження 

75786 42882 76454 76279 74672 76080 66432 
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Перехідний запас на кінець планованого року визначений у розмірі 
44000 кг. Отриманий перехідний запас - 66432 кг, відповідає нормі. 

 

IV. ПЛАНУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТРУДОВИМИ 
РЕСУРСАМИ 

Потрібно: 1. Визначити необхідну в планованому році 
середньоспискову чисельність основних робітників: заготівельників, токарів, 
фрезерувальників, штампувальників, зварників, слюсарів, складальників та 
інших окремо по названих групах і загальну.  

2. Визначити планову річну середньоспискову чисельність всіх 
працівників підприємства на планований рік. 

3. Визначити, яку кількість токарів потрібно прийняти на роботу і яку 
кількість навчити. 

4. Скласти план прийому й навчання токарів на підприємстві. 
 

1. Для визначення планової річної середньоспискової чисельності 
основних робітників певної спеціальності варто використовувати формулу:    

i
внвпф

n

j
jij

пi Ч
kТ

Qt
Ч ∆+

⋅

⋅
=
∑
=1

 

де ijt  - трудомісткість виробу j-ого найменування по i-ому виду робіт; 
jQ - кількість виробів j-ого найменування у виробничому плані; 

пфТ  - корисний фонд часу роботи одного середньоспискового основного 
робітника; 

внвk  - середній коефіцієнт виконання норм виробітку; 
n - кількість виробів у плані по найменуваннях; 

iЧ∆  - зміна чисельності основних робітників i-ої спеціальності за рахунок 
різних факторів. 

Визначаємо величину iЧ∆  з урахуванням зміни чисельності основних 
робітників, що буде мати місце в результаті реалізації заходів розвитку, які 
потрапили в технічний план. При цьому зміна чисельності робітників якої-
небудь спеціальності за рахунок реалізації одного заходу розвитку може бути 
визначене за формулою:  

внвпф

n

j

k
jijk

пi kТ

Т
Qt

Ч
⋅

−
⋅∆

=
∑
=1 4

)4(

 

де ijkt∆  - зміна трудомісткості виробу j-ого найменування по i-ому виду робіт 
у результаті реалізації k-ого заходу розвитку; 
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kТ  - строк(квартал) виконання заходу розвитку. 
У результаті реалізації заходу розвитку №1 чисельність основних 

робітників змінилася в такий спосіб: 

61,0
2,11768

4
24287983,03,0

1 −=
⋅

−
⋅⋅⋅−

=∆ зварникиЧ  

20,0
2,11768

4
24287983,01,0

1 +=
⋅

−
⋅⋅⋅

=∆ ьникифрезерувалЧ  

63,1
2,11768

4
24287983,08,0

1 −=
⋅

−
⋅⋅⋅−

=∆ токаріЧ  

Загальна зміна чисельності основних робітників певної спеціальності з 
урахуванням всіх заходів розвитку дорівнює: 

∑
=

∆=∆
l

k
iki ЧЧ

1  
де l - кількість заходів у технічному плані (або кількість заходів, реалізація 
яких приводить до зміни трудомісткості по i-ому виду робіт). 

.191,003,061,0 чолЧ зварники −≈−=+−−=∆  

Визначимо планову річну середньоспискову чисельність основних 
робітників за формулою, наведеною вище: 

чолЧ пзварники 5185,501
2,11768

5760)8,08,0(28798)7,04,1(28798)4,01(
≈=−

⋅
⋅++⋅++⋅+

=  

2. Планова річна середньоспискова чисельність всіх працівників 
підприємства може бути визначена за формулою:  
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де бшЧ  - чисельність всіх категорій працівників без основних робітників за 
штатним розкладом у базовому році; 

шЧ∆  - планована зміна чисельності всіх категорій працівників, крім основних 
робітників за рахунок різних організаційно-економічних факторів; 

/m  - кількість груп основних робітників за спеціальностями. 
[ ] ≈=−++++++++= 28,130012911)19,3186,1856,3463,10087,4125,6002,6385,50(пЧ  
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чол1301≈  

3. Кількість основних робітників (токарів), яких потрібно буде 
прийняти на роботу і яких потрібно буде навчити, може бути визначено за 
допомогою балансу чисельності:  

ппiпоiпсiпуiбiпi ЧЧЧЧЧЧ ++++=  

де пiЧ  - чисельність працівників i-ой спеціальності, що необхідна в 
плановому році для виконання виробничого плану; 

бiЧ  - чисельність робітників i-ой спеціальності, передбачувана на кінець 
базисного року; 

пуiЧ  - прогнозована кількість робітників, які будуть з різних причин звільнені 
в планованому році; 

псiЧ  - число робітників, яких планується перерозподілити з навчанням із 
числа власних; 

поiЧ  - число робітників, яких планується прийняти зовні й навчити; 
ппiЧ  - число робітників, яких планується прийняти зовні, і які вже мають 

потрібну спеціальність. 
чолЧ бтокарі 58=  

чолЧ путокарі 10=  

Звільнилося по кварталам 

чолI 2%15 ==  

Для розглянутого підприємства приймається, що ця різниця повинна 
бути усунута протягом першого місяця планованого року. 

Навчання робітників певної спеціальності провадиться групами. 
4. Складемо план прийому й навчання робітників відповідної 

спеціальності (табл.11). 
Таблиця 11 

Форма плану прийому та навчання робітників - токарів 
 Місяці року 

I II III IV V VI VII VIII IIX X XI XII 
Планована 
чисельність 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

Залишок 
чисельності 58 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

Звільнилися 2   5   2   1   
Прийнято 5   4         
Прийнято 
для навчання 1   2   1      

Наявна 
чисельність 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 
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V. ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ, ПРИБУТКУ Й 
РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

1. Розрахувати планові калькуляції собівартості виробів А, Б та В у 
розрізі цехів і в цілому по підприємству, розподіливши непрямі витрати 
пропорційно заробітній платі основних робітників. 

2. Розрахувати планову калькуляцію собівартості виробництва всієї 
продукції на підприємстві. 

3. Розрахувати коефіцієнти, що зв'язують статті, які відображають 
непрямі витрати зі статтею «Заробітна плата основних робітників». 

4. Визначити плановий прибуток, рентабельність продукції й загальну 
рентабельність виробництва. 

 

1. Визначимо витрати по заробітній платі основних робітників на один 
розглянутий виріб у розглянутому цеху по існуючій нормі часу.  

2. Середньорічні витрати на матеріали й комплектуючі, а також 
заробітна плата основних робітників, соціальні нарахування в певному цеху й 
на один виріб, можуть бути розраховані, у загальному випадку, за формулою: 

...
4

)4(
4

)4( 2211 Мм
мн

Мм
мнмнм

ТЗТЗЗЗ −
∆+

−
∆+=

 

де мнЗ  - витрати на один розглянутий виріб у розглянутому цеху по існуючій 
нормі; 

21 , м
мн

м
мн ЗЗ ∆∆  - зміна витрат на один розглянутий виріб у розглянутому цеху у 

зв'язку з виконанням, заходу 1, заходу 2 і ін., якщо вони потрапили в 
технічний план і змінюють видаток матеріалів і комплектуючих на 
розглянутому виробі в розглянутому цеху; 

21 , ММ ТТ  - строк (квартал) виконання заходу 1, заходу 2 і ін. 
3. Розрахуємо пайові коефіцієнти, що показують яка частка 

відповідних витрат доводиться на одну грн. заробітної плати, за формулою: 

ВВЗББЗААЗ
З QЗQЗQЗ

k
⋅+⋅+⋅

=
1  

де ВЗБЗАЗ ЗЗЗ ,,  - заробітна плата основних робітників у заготівельному цеху, 
що доводиться відповідно, на один виріб А, Б и В; 

ВБА QQQ ,,  - кількість у плані виробів, відповідно А, Б и В. 
4. Сума цехових виробничих витрат, що доводиться на який-небудь 

виріб визначається шляхом множення суми цих витрат на відповідний 
пайовий коефіцієнт і суму заробітної плати, що доводиться на цей виріб у 
цеху (сума визначається для статей 5 і 6 табл. 13). 

5. Для визначення величини адміністративних витрат та витрат на збут 
продукції, що доводяться на один виріб, необхідно розрахувати пайовий 
коефіцієнт, що показує, яка частка цих витрат доводиться на одну грн. 
заробітної плати основних робітників підприємства: 
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ВВББАА
З QЗQЗQЗ

k
⋅+⋅+⋅

=
1  

 
де ВБА ЗЗЗ ,,  - заробітна плата основних робітників, що доводиться відповідно, 
на один виріб А, Б и В. 

Кошторис витрат на виробництво та реалізацію продукції 
представлено в табл. 13. Для складання кошторису потрібно витрати, що 
доводяться на один виріб кожного виду виробу, помножити на кількість 
виробів у плані. 

 
Таблиця 13 

Кошторис витрат на виробництво та реалізацію продукції 
№  
п/п Найменування статті 

Сум, тис. грн. 

Усього По виробах 
А Б В 

1 Матеріали й комплектуючі 130453,7 46278,4 75516,9 8658,4 
2 Заробітна плата (основна та 

додаткова) основних 
робітників 

13847,9 5800 6808,1 1239,8 

3 Відрахування на соціальні 
заходи 4016,3 1682,4 1974,4 359,5 

4 Зношування спец. 
інструмента й оснащення 6040,7 2902,8 2591,8 546,1 

5 Утримання й експлуатація 
устаткування 12439,2 5072,5 6276,5 1090,2 

6 Загальновиробничі витрати 10998,3 4728,6 5293,6 976,1 
7 Витрати від браку     
8 Інші виробничі витрати     
9 Усього виробничих витрат.  

Сума рядків (01 ÷ 8) 177796,8 66465,2 98461,5 12870,1 

9 Адміністративні витрати 7049,5 2960,1 3474,2 615,2 
10 Витрати на збут 23518,9 7091,8 13897,9 2529,2 
11 Усього витрат 208365,9 76517,2 115834,2 16014,5 
12 Дохід від реалізації (без 

ПДВ) 276923    

13 Прибуток 68557,1    
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Таблиця 12 

Планова калькуляція середньорічної собівартості одиниці продукції 

№  
з/п 

Найменування 
статті 

Виріб А, сума, грн. Виріб Б, сума, грн. Виріб В, сума, грн. 

Усього 

По цехах основного 
виробництва Усього 

По цехах основного виробництва 
Усього 

По цехах основного виробництва 

Заготі- 
вельний 

Механо-
обробний 

Складаль-
ний 

Заготі- 
вельний 

Механо 
обробний 

Складаль-
ний 

Заготі- 
вельний 

Механо 
обробний 

Складаль-
ний 

1 Матеріали й 
комплектуючі 1607 321 168 1118 2622,30 454,00 254,80 1913,50 1503,20 346,00 131,20 1026 

2 Заробітна плата 
(основна та 
додаткова) 
основних 
робітників 

201,42 46,75 89,71 64,96 236,41 47,85 136,79 51,77 215,24 39,92 115,80 59,53 

3 Відрахування на 
соціальні заходи 58,42 13,56 26,02 18,84 68,56 13,88 39,67 15,01 62,42 11,58 33,58 17,26 

4 Зношування спец. 
інструмента й 
оснащення 

100,80 26,7 63,10 11,00 90,00 37,50 44,30 8,20 94,80 36,40 51,00 7,40 

5 Утримання й 
експлуатація 
устаткування 

176,14 67,32 85,64 23,18 217,95 68,90 130,58 18,47 189,27 57,48 110,55 21,24 

6 Загальновиробничі 
витрати 164,20 46,13 58,40 59,67 183,82 47,21 89,05 47,56 169,45 39,39 75,38 54,68 

7 Витрати від браку             
8 Інші виробничі 

витрати             

9 Виробнича 
собівартість. 
 Сума рядків (1 ÷ 8) 

2307,98 521,46 490,87 1295,65 3419,04 669,34 695,19 2054,51 2234,38 530,77 517,51 1186,10 

10 Адміністративні 
витрати 102,79 23,86 45,78 33,15 120,64 24,42 69,80 26,42 106,80 20,37 59,09 30,37 

11 Витрати на збут 246,26 95,35 183,12 132,59 482,66 97,67 279,22 105,67 439,15 81,49 236,37 121,49 
12 Повна собівартість 2657,03 640,65 719,75 1461,40 4022,3 791,46 1044,19 2186,63 2780,30 632,64 812,70 1337,97 
13 Ціна продукції 3648,00    5184,0    3920,00    
14 Прибуток 990,97    1161,7    1139,7    
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6. Для розрахунку коефіцієнтів, що зв'язують статті непрямих витрат зі 
статтею «Заробітна плата основних робітників» потрібно скористатися 
даними, що розміщуються в графі «Усього» калькуляції собівартості 
виробництва всієї продукції: суму витрат зі статтями п.п. 5, 6, 9, 10 розділити 
на суму заробітної плати основних робітників. Результат розрахунку 
зведений у табл. 14. 

Таблиця 14 
Таблиця коефіцієнтів, що зв'язують статті непрямих витрат зі статтею 

«Заробітна плата основних робітників» 
 Найменування статей 

Утримання й 
експлуатація 
устаткування 

Загально-
виробничі 
витрати 

Адміністративні 
витрати 

Витрати на збут 

Позначення 
коефіцієнта 2/5k  2/6k  2/9k  2/10k  

Значення 
коефіцієнта 0,89 0,79 0,51 1,69 

7. Прибуток у планованому році може бути розраховано за формулою: 

СQЦQЦQЦП ВВББААП −++=  

де ВБА ЦЦЦ ,,  - ціни виробів, відповідно А, Б и В; 
ВБА QQQ ,,  - кількість у плані виробів, відповідно А, Б и В; 

С  - собівартість виробництва всієї продукції в планованому році. 

8. Планована рентабельність продукції: С
ПR П

П =
 

9. Планована загальна рентабельність виробництва: обосн

П
О АА

ПR
+

=
 

де обосн АА ,  - середньорічна величина, відповідно, основних і оборотних 
коштів. 
 
 

Розділ 2. Планування за допомогою сітьових методів 
 
Рекомендації до виконання розрахунків по сітьовим методам [10]. 

Висновки. 
Список використаної літератури. 

 

3.3. Орієнтовна структура й зміст роботи за темою 2 

І. Розробка бізнес-плану інноваційного проекту 
Мета й предмет планування. Бізнес-плани розробляються на різні 

інноваційні об'єкти або процеси, пов'язані із проектуванням або створенням 
нових підприємств або структурних підрозділів, з розробкою й поставкою на 
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ринок необхідних товарів і послуг, реконструкцією підприємств і 
розширенням випуску продукції, удосконалюванням технології й організації 
виробництва, підвищенням якості продукції й продуктивності праці. 
Реалізація нових проектів припускає попереднє економічне обґрунтування 
їхньої доцільності, розрахунок необхідних витрат на їхнє здійснення й 
очікувані кінцеві результат. 

Об'єктами бізнес-планування є високоприбуткові й 
конкурентоспроможні інноваційні проекти. 

Метою розробки й освоєння інноваційних проектів є збільшення 
прибутку й рентабельності за рахунок підвищення якості продукції, 
розширення ринку збуту й забезпечення стабільності роботи підприємства. 

Предметом бізнес-планування служить бізнес-план обґрунтування 
оптимальних показників виробництва й продажу товарів і послуг як на 
вітчизняному, так і на закордонному ринку. 

Для розробки бізнес-плану інноваційного проекту необхідна достовірна 
вихідна інформація з наступних показників: 

• ринок збуту продукції й виробнича потужність; 
• матеріальні фактори виробництва й необхідні ресурси; 
• місцезнаходження підприємства й транспортні зв'язки; 
• організаційна структура підприємства; 
• потреба в трудових ресурсах; 
• планові строки здійснення проекту. 
Наведені показники визначають зміст бізнес-плану й послідовність 

виконання необхідних планово-економічних розрахунків. 
 
ІІ. Орієнтовна структура роботи за темою 2 
Вступ. 
Розділ 1. Аналіз і оцінка виробничо-господарської діяльності 

підприємства. 
1.1. Коротка характеристика підприємства й оцінка його потенціалу. 
1.2.Аналіз фінансового стану підприємства. 
1.3.Оцінка ефективності роботи підприємства. 
Розділ 2. Розробка бізнес-плану інноваційного проекту. 
2.1.Суть пропонованого проекту. 
2.2.Виробничий план. 
2.3.План маркетингу. 
2.4.Організаційний план. 
2.5.Фінансовий план. 
Розділ 3. Планування за допомогою сітьових методів. 
Висновки. 
Список використаної літератури. 
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4. Індивідуальні завдання 

Індивідуальна робота планується за домовленістю між студентом, 
деканатом факультету та викладачем і стосується випадку, коли студент має 
офіційний дозвіл на такий вид навчальної діяльності і спроможний 
виконувати її індивідуально. 

Індивідуальні завдання ставляться викладачем відповідно до змісту 
робочої програми, виконуються студентом самостійно і не входять у його 
тижневе аудиторне навантаження.  

Викладач контролює виконання індивідуального завдання на 
консультаціях, графік яких розробляється окремо і затверджується 
завідувачем кафедрою на початку семестру. 

До індивідуальних завдань входять наступні види навчальної роботи: 
- написання рефератів, підготовка повідомлень,  презентацій; 
- розв’язання задач, аналіз проблемних ситуацій; 
- підготовка до виступів на студентських наукових конференціях; 
- виконання курсової роботи; 
- виконання наукових досліджень, участь в олімпіадах. 

 
5. Методи навчання 

Монологічний (лекції, демонстрації); проблемний (створення 
проблемної ситуації); стимулювання і мотивації інтересу до навчання; 
ситуативний. 

 
6. Методи контролю 

Критерієм готовності до здачі екзамену вважається: 
а) вивчення змісту лекційних занять за тематикою 2-х проміжних 
контролів (теми див. вище); 
б) виконання курсової роботи; 
в) виконання завдань на практичних заняттях ; 
г) знання відповідей на запитання зі списку питань для самоконтролю 
знань за тематикою проміжних контролів (списки питань див. нижче); 
д) виконання тестових завдань за тематикою проміжних контролів (зразки 
див. вище). 

Тест (або білет) видається кожному студенту індивідуально. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  
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35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

7. Орієнтовні питання до екзамену 
1.  Планування як наука. 
2.  Процес планування і вибір рішень. 
3.   Планування як функція управління підприємством.  
4.  Функціонування системи планування на підприємстві. 
5.  Різновиди планів та їхні комплекси. 
6.  Зміст планів і організація їх розробки. 
7.  Методи та інструменти планових розрахунків. 
8.  Інформаційні ресурси планування. 
9.  Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу 
продукції і детермінантів попиту. 
10.  Аналіз і планування асортиментних портфелів. 
11.   Планування реклами. 
13.   Планування збуту продукції. 
14.  Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація. 
15.   Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні. 
16.  Виробнича потужності, чинники, що її визначають, послідовність розрахунків. 
17.  Методики розрахунку виробничої потужності. 
18. Визначення максимально можливого випуску продукції при наявній 
потужності. 
19.   Система показників виробничої потужності.  
20.   Зміст і завдання оперативно-календарного планування 
в одиничному виробництві. 
21. Зміст і завдання оперативно-календарного планування в серійному 
виробництві. 
22. Зміст і завдання оперативно-календарного планування в масовому 
виробництві. 
23.   Ритмічність виробництва. 
24. Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах 
одиничного, серійного й масового типів виробництва. 
25.   Зміст планування МТЗ і послідовність його розробки. 
26.   Планування потреби в матеріальних ресурсах. 
27.  Запаси й регулювання їхніх розмірів. 
28.  Визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах.  
29. Планування персоналу. 
30. Планування продуктивності праці. 
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31.    Планування оплати праці. 
32.   Мета, завдання і послідовність розробки плану собівартості продукції. 
33.  Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами. 
34.   Планування собівартості реалізованої продукції. 
35.   Розрахунок калькуляційних статей прямих витрат.  
36.  Зміст і завдання фінансового плану. 
37.  Планування потреби у фінансових ресурсах 
38.   Суть бюджетного планування та склад бюджетів. 
39.   Порядок складання бюджету підприємства. 
40.   Планування показників прибутковості підприємства. 
41.  Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання. 
42. Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції. 
43. Планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції. 
44. Об'ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції. 
45. Сітьові методи планування підготовки виробництва і освоєння нових виробів.  
46.   Технічний і організаційний розвиток підприємства. 
47.  Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. 
48.   Сутність бізнес-планування і призначення бізнес-плану. 
49.  Склад бізнес-плану і технологія його розробки. 
50. Оцінка середовища для бізнесу і формування власної ринкової позиції. 
51. Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення. 
52. Фінансовий план. 

 
8. Перелік тем рефератів для самостійної роботи: 
 

1. Методи та ресурсне забезпечення планування 
2. Планування виробництва продукції та розрахунок потужності 
3. Оперативно-календарне планування на підприємстві 
4. Планування матеріально-технічного забезпечення 
5. Планування витрат виробництва 
6.Національні особливості планування та їх використання у становленні нової 
системи господарювання. 
7. Економічна раціональність і способи її досягнення. 
8. Особиста культура сучасного плановика та його освітня підготовка. 
9. Економічні організації майбутнього і планування їхньої діяльності.  
10.Досвід вітчизняних підприємств у здійсненні поточного планування 
діяльності і можливості його використання в сучасних умовах. 
11. Зарубіжний досвід побудови системи поточного планування (зміст, організаційні 
форми). 
12. Сучасні інформаційні технології і внутрішньогосподарське планування. 
13. «Індустріальна динаміка» Д. Форрестера як інформаційна модель 
підприємства і 
концепція планування.  
14. Планування збуту продукції в системі маркетингової діяльності підприємства. 
15. Методи стимулювання збуту продукції та їхня ефективність. 



 32 

16. Виробничо-збутова політика підприємства за умов нестабільного 
зовнішнього середовища 
17. Виробничо-збутова політика підприємства за умов нестабільного зовнішнього 
середовища. 
18. Визначення чистої продукції на підприємстві, мета і значення цього показника. 
19. Особливості формування виробничої програми підприємства в ринкових 
умовах. 
20. План виробництва продукції, його значення і показники. 
21. Формування виробничої програми в ринкових умовах і її обгрунтування 
виробничою потужністю підприємства. 
22. Шляхи поліпшення використання виробничої потужності підприємства. 
23. Заміщення факторів виробництва та ліквідація диспропорцій виробничих 
підрозділів підприємства.  
24. Оцінка якості системи оперативно-календарного планування. 
25. Автоматизовані системи оперативного керування виробництвом. 
26. Зарубіжний досвід оперативного керування виробництвом 
27. Проблеми визначення колективних розцінок на одиницю продукції на 
дільницях, у підрозділах підприємства. 
28. Визначення впливу різних техніко-економічних чинників на 
співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної 
плати.  
29. Методика складання зведеного кошторису витрат на виробництво. 
30. Досягнення фінансової стабільності підприємства в умовах динамічного 
зовнішнього середовища. 
31. Оцінка фінансово-економічної ефективності інвестицій на підприємстві. 
32. Методи планування випуску нової продукції на підприємстві. 
33. Методологічні основи визначення доцільності виробництва нової продукції на 
різних етапах її життєвого циклу. 
34. Світові тенденції інноваційного розвитку. 
35. Оцінка привабливості інноваційного проекту з погляду донора/реципієнта. 
36. Бізнес-план як перевірка доцільності здійснення підприємницької ідеї. 
 

9. Методичне забезпечення 
 

1. Електронний конспект лекцій. 
 

10. Рекомендована література 
Базова 

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и 
статистика, 2000. – 254 с. 

2. Антонец А.В., Белов Н.А., Бухало С.М. Организация, планирование и 
управление деятельностью промышленного предприятия. – К.: Вища шк., 
1989. 
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3. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА-
М, 1999. – 392с. 

4. Бельтюков Е.А., Бревнов А.А., Парсяк А.Н. Планирование деятельности 
предприятия: Учебное пособие. -Харьков: Одиссей, 2006. –384 с. 

5. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта МКРII. – СПб.: 
Питер. – 2003. – 352 с. 

6. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на 
предприятии. Учебник. – М.: Информ.-издат. Дом «Филинъ», 1999. – 328с. 

7. Добровольский Е.Ю., Карабанов Б.М., Боровков П.С. и др. Бюджетирование: 
шаг за шагом. 2-е изд. - Изд-во: Питер. 2010. – 480 с. 

8. Економіка підприємства: Підручник / За ред. Покропивного С.Ф. – К.: 
КНЕУ, 2000. – 528 с. 

9. Ильин А.И. Планирование на предприятии. В 2-х частях. Часть 1. 
Стратегическое планирование. – Минск: ООО «Мисанта», 1998. – 294 с. 

10. Іванова. В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. – 472с 

11. Ковелло Д., Хейзелгрен Б. Бизнес-планы: Полное справочное 
руководство: Пер. с англ. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. – 344с. 

12.   Производственный менеджмент. Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2000. – 583с. 

13. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За заг. ред. В.Є. 
Москалюка. – К.: КНЕУ, 2005. – 384 с. 

14.  Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: 
технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 
208 с. 

15. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. / Под ред. 
Т.Г.Морозовой, А.В. Пулькина. — М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 1999. 318 с. 

16.  Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч.посіб. – 
К.: Каравела, 2005. – 312 с. 

17.  Фінанси підприємств:  Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. 
М. Поддєрьогін. 3-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с. 

18. Ру Д., Сульє Д. Управління / Пер. з франц. – К.: Основи, 1995. – 442 с. 
19. Линдерс М., Фирон Х. Управление снабжением и запасами. Логистика / 

Пер. с англ.- СПб.: ООО "Полигон", 1999. – 768 с. 
20.  Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений / Пер. с англ.; Под ред. 

А.Н.Шохина. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 247 с. 
21. Ясинський В.В., Гайден О.О. Бізнес-планування: теорія і практика: Навчальний 

посібник. –К.: Каравела, 2004. –232 с. 
Додаткова: 

1. Беренс В., Питер М. Хавранек Руководство по оценке эффективности 
инвестиций. – М.: «Интерзксперт» АОЗТ, ИНФРА-М, 1995. – 124 с. 

2.  Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент – К.: КНЕУ, 1998. – Розділ 7, 8. 
3.  Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. – М.: Высшая школа, 1994. – 324 с. 
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4. Гончаров В.Н., Колосов А.Н., Дибнис Г.И. Оперативное управление 
производством – М.: Экономика, 1987. – 204 с. 

5. Звягинцев Ю.Е. Оперативное планирование и организация ритмичной 
работы на промышленных предприятиях. – К.: Техніка, 1990. – 224 с. 

6. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: Монографія / Петрова І.Л., 
Шпильова Т.І., Сисоліна Н.П.; За наук. ред. проф. Петрової І.Л. –К.: Дорадо, 
2010. – 320с.  

7.  Нуреев Р.М. Основы экономической теории. – М.: Высшая школа, 1996. 
8. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Практикум. – 
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9.  Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К.: 
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вказівки з використання сітьових методів в планування діяльності 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А за темою1: Приклад завдання 

I. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

1. На підприємстві випускається три вироби: А, Б, В. Ціни виробів (без 
ПДВ): А-3648 грн.; Б-5184 грн.; В-3920 грн. 

2. Попит на вироби, що може бути покритий за рахунок випуску 
виробів підприємством, становить: 
А - 45000 шт. на рік; Б - 45000 шт. на рік; В - 9000 шт. на рік. 

3. На підприємстві є три основних цехи: заготівельний, 
механообробний та складальний. 

4. Трудомісткість виробів по видах робіт дана в табл. 1А. 
Таблиця 1А  

Трудомісткість виробів по видах робіт (нормо-годин) 
Заготівельний цех 

Виріб Заготівельні Штампувальні Зварювальні Інші Усього 
А 0,55 1,5 1,0 0,31 3,36 
Б 0,72 0,9 1,4 0,25 3,27 
В 0,6 1,1 0,8 0,32 2,82 

Усього 1,87 3,5 3,2 0,88 9,45 
Механообробний цех 

Виріб Токарні Фрезерні Зварювальні Слюсарні Інші Усього 
А 1,6 1,8 0,4 0,95 0,5 5,25 
Б 7,7 2,5 0,7 1,7 0,4 8,0 
В 1,8 2,1 0,8 1,5 0,45 6,65 

Усього 6,1 6,4 1,9 4,15 1,35 19,9 
Складальний цех 

Виріб Складальні Інші Усього 
А 3,76 0,3 4,06 
Б 2,9 0,32 3,22 
В 3,4 0,32 3,72 

Усього 10,06 0,94 11,0 
 

5. Повна заробітна плата (основна та додаткова) основних робітників, 
що нараховується на одну нормо-годину, становить, грн.: 

- заготівельні й штампувальні роботи – 12 грн.; 
- токарні, фрезерні й зварювальні роботи – 18 грн.; 
- слюсарні, складальні та інші роботи – 16 грн. 
6. Сумарна ставка нарахувань на заробітну плату – 32,9%. 
7. Крім заробітної плати основних робітників і нарахувань мають місце 

ще матеріальні змінні витрати на один виріб (табл. 2А). 
8. Розрахункові постійні витрати на планований рік наведені в табл. 

3А. 
9. Заданий мінімальний розмір прибутку на планований рік становить - 

58528 грн. 
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Таблиця 2А 
Матеріальні змінні витрати на один виріб (грн.) 

Найменування 
витрат 

Виріб Заготівельний 
цех 

Механообробний  
цех 

Складальний 
цех 

Матеріали й 
комплектуючі 

А 324 168 1188 
Б 454 254,8 1926 
В 346 131,2 1026 

Зношування 
спеціального 
інструмента й 
оснащення 

А 26,7 63,1 11,0 
Б 37,5 44,3 8,2 

В 36,4 51,0 7,4 

 
Таблиця 3А 

Розрахункові постійні витрати на планований рік у грн. 
Цех Видатки на 

утримання й 
експлуатацію
устаткування 

Загальновиробничі 
видатки 

Адміністративні 
видатки 

Видатки на збут 

Заготівельний 
  4799648 3288832   

Механообробний  6818752 4649728   
Складальний  1321600 3402240   
Усього 12940000 11340800 7290000 29160000 

 
10. Виробнича потужність підприємства визначається наявністю п'яти 

основних груп устаткування, дані про які наведені в табл. 4А. 
Таблиця 4А 

Дані про основне технологічне устаткування 
№ 

за/п 
Найменування 
устаткування 

Кількість одиниць, 
шт. 

Ефективний річний фонд часу при 
однозмінній роботі, машино-годин 

1 Заготівельне 24 1920 
2 Токарне 80 1840 
3 Фрезерне 80 1950 
4 Пресове (штампування) 24 1920 
5 Зварювальне 68 1800 

 
11. Існуючий коефіцієнт змінності в 1-й і 3-й групах устаткування 

дорівнює 1,0; 2-й і 5-й - 1,9; 4-й - 2,0. Збільшення коефіцієнта змінності понад 
2, 0 є небажаним. 

12 Коефіцієнт обслуговування по 2-й і 5-й групам устаткування 
дорівнює 2, по іншим - 1. 

13. Середня ринкова вартість одиниці устаткування, тис. грн.: 
заготівельне - 157; токарне - 295; фрезерне - 170; пресове - 432; зварювальне - 
34. 

14. Сума грошей, що може бути виділена в планованому році для 
придбання основного технологічного устаткування, становить 1050 тис. грн. 

15. Виконання робіт з кооперації на інших підприємствах допускається, 
але в обсягах по кожному виді робіт, що не перевищує 10% від загального 
обсягу цих робіт. 
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II. ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА 
 

Таблиця 6А 
Заходи, спрямовані на зниження собівартості виробів 

Найменування 
заходу 

Облікова 
одиниця 

Одноразові 
витрати, грн. 

Ефект від використання заходів (на 
1 облікову одиницю) 

Термін 
виконання в 
планованому 
році 

Зниження 
трудомісткості, 
нормо-годин 

Зниження 
матеріалоємності, 
грн. 

Захід 1 Виріб А 1800000 0,30 6 II кВ 
Захід 2 Виріб А 3100000 0 14 I кВ 
Захід  3 Виріб Б 1130000 0,62 0 III кВ 
Захід 4 Виріб Б 2656000 0,11 25 II кВ 
Захід 5 Виріб В 568000 0,50 24 IV кВ 

 
2. Ефект від заходів передбачається в різних цехах і при виконанні 

різних робіт як показане в табл. 7А у частках від цілого. Зі знаком «+» 
показано зменшення витрат, а зі знаком «-» - збільшення.  

Таблиця 7А 
Поділ ефекту від заходів щодо цехів і видів робіт 

Позначення Заготівельний цех Механообробний цех Складальний цех 
0,30 0,3 (зварювальні) -0,1 (фрезерні) 

0,8 (токарні) 
- 

6 1,0 (заготівельні) - - 
0 1,0 (штампування) - - 
14 - - 1,0 (складальні) 
0,62 - 0,5 (токарні) 

0,4 (фрезерні) 
0,2 (слюсарні) 

-0,1 (складальні) 

0 0,6 (штампування) - 1,0 (складальні) 
0,11 0,4 (зварювальні) - - 
25 - - 1,0 (складальні) 
0,50 0,2 (зварювальні) 0,7 (фрезерні) 

0,1 (зварювальні) 
- 

24 1,0 (заготівельні) - - 
 
3. Наведений у табл. 6 ефект від використання заходів не враховує 

зниження сум податків, що нараховуються на заробітну плату, сумарна 
ставка яких дорівнює 29%. 

4. Ліміт одноразових витрат на виконання заходів розвитку 
встановлений у розмірі 6300 тис. грн. 

5. Нормативна величина коефіцієнта ефективності одноразових витрат 

на планований рік установлена в розмірі 15,0=нЕ . 
 

III. ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ  
 
Додаткові вихідні дані 
1. Норми витрат сталі Ст. 3, товщиною 0,8 мм: на виріб А - 8,1 кг; на 

виріб Б - 8,3, на виріб В - 16,2 кг. 
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2. Захід 1, що потрапив в технічний план, передбачає зниження 
матеріалоємності виробу А за рахунок зменшення витрат сталі Ст. 3, 
товщиною 0,8 мм при її ринковій вартості 9 грн. за один кілограм. 

3. Як планово-облікові одиниці для визначення потреби в матеріалах на 
допоміжні види діяльності прийняті: на виготовлення технічного оснащення 
- 1000грн. вартість оснащення; на одну ОРС - одиниця ремонтної складності 
устаткування; на НДДКР - 1000грн. вартості робіт, виконуваних дослідним 
виробництвом. 

4. Питомі норми витрат  Ст. 3, товщиною 0,8 мм на одну планово-
облікову одиницю: на виготовлення технологічного оснащення - 3,5 кг; на 
ОРС - 0,1 кг; на НДДКР - 2,4 кг. 

5. Обсяг виробництва технологічного оснащення на планований рік 
визначений у розмірі 6100000 грн.; кількість одиниць ремонтної складності 
всього технологічного устаткування в планованому році, з розрахунку складе 
3250; обсяг дослідного виробництва на планований рік визначений у розмірі 
5500000 грн. 

6. Потреба в сталі Ст. 3, товщиною 0,8 мм на капітальне будівництво, 
розрахована по проектній документації, становить 240т. 

7. Приріст незавершеного виробництва в планованому році планується 
в розмірі 0,6%. 

8. Перехідний запас сталі Ст. 3, товщиною 0,8 мм на кінець року, що 
передує планованому очікується в розмірі 40 т, а на кінець планованого року 
визначений у розмірі 44 т. 

9. Мобілізація внутрішніх резервів по сталі Ст. 3, товщиною 0,8 мм не 
передбачається. 

10. Споживання основним виробництвом сталі Ст. 3, товщиною 0,8 мм, 
а також на виготовлення оснащення й ОРС протягом року планується 
рівномірне. Сталь, призначену для капітального будівництва, планується 
використовувати рівномірно протягом II кв., сталь, призначену для НДДКР - 
у липні й жовтні в однакових кількостях.  

11. Сумарна величина страхового й підготовчого запасу на планований 
рік установлена в розмірі 35 т. 

12. Доставка сталі від заводу-постачальника передбачається 
залізничним транспортом в 20-ти тонних контейнерах і вагонами 
вантажопідйомністю 60 т., мінімальна норма відвантаження постачальника 
20 т. 

13. Витрати, пов'язані з оформленням одного замовлення становлять 
2900 грн. 
 
IV. ПЛАНУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТРУДОВИМИ 
РЕСУРСАМИ 

 
Додаткові вихідні дані 
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1. Річна середньоспискова чисельність всіх категорій працівників 
підприємства, крім основних робітників, у базисному році - 911 чол. (за 
базисний приймається рік, що передує планованому). 

2. У планованому році передбачається зменшення сумарної чисельності 
всіх категорій працівників, крім основних робітників, за рахунок різних 
організаційно-економічних факторів на 12 чол. 

3. По наявній на підприємстві статистиці звільнення основних 
робітників протягом року розподіляється в такий спосіб: Iкв. - 15%; IIкв. - 
55%;  IIIкв. - 20%;  IVкв. - 10%, а загальна кількість що звільнилися 
становить приблизно 21% від річний средньоспискової чисельності. 

4. Планована величина коефіцієнта виконання норм виробітку на 
планований рік становить 1,2., корисний фонд часу одного основного 
робітника планується в розмірі 1768 годин. 

5. Чисельність основних робітників на кінець базисного року 
передбачається в розмірі: токарі - 58 чол.; фрезерувальники - 59 чол.; 
штампувальники - 30 чол.; зварники - 47 чол.; слюсарі - 36 чол.; 
складальники - 65 чол. 

6. Поповнення кадрів основних робітників у планованому році 
передбачається зробити: 50% - за рахунок прийому працівників уже мають 
необхідну спеціальність, 50% - за рахунок прийому не кваліфікованих 
працівників з наступним навчанням. Поповнення кадрів основних робітників 
за рахунок перерозподілу працівників усередині підприємства не 
передбачається.   
 
V. ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ, ПРИБУТКУ Й 
РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

 
Додаткові вихідні дані 
1. розрахункова середньорічна вартість основних фондів і оборотних 

коштів становлять відповідно 232000 і 116000 тисяч грн. 
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