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Анотація. Метою статті є обґрунтування теоретичних положень та
розроблення практичних рекомендації з удосконалення інструментарію
діагностики виробничої програми підприємства. Представлено порядок
(загальну схему) розроблення виробничої програми підприємства. Доведено,
що виробнича програма підприємства визначає склад (із номенклатури,
асортименту і якості) та обсяги виготовлення продукції в натуральному і
вартісному вираженні. Встановлено, що для розрахунку виробничої програми
підприємства у вартісному відтворенні необхідно обчислити показники
обсягу валової продукції, обсягу товарної продукції та обсягу реалізованої
продукції. З’ясовано, що важливе значення у системі діагностики виробничої
програми підприємства відіграє обчислення планової величини виробничої
потужності підприємства. Перспективою подальших досліджень у даному
напрямі є удосконалення полікритеріальної діагностики перспектив
функціонування підприємств з урахуванням поданих результатів досліджень.
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Abstract. The purpose of the article is to substantiate the theoretical positions and
develop practical recommendations for improving the diagnostic toolkit of the
enterprise's production program. The order (general scheme) of the production
program of the enterprise is presented. It is proved that the production program of
the enterprise determines the composition (from the nomenclature, the range and
quality) and the volume of production in natural and value terms. It is established
that in order to calculate the enterprise's production program in cost recovery, it is
necessary to calculate the indicators of the volume of gross output, the volume of
marketable products and the volume of sold products. It is revealed that the
importance of the system of diagnostics of the production program of the
enterprise is held by the calculation of the planned magnitude of the production
capacity of the enterprise. The prospect of further research in this direction is to
improve the polycriterial diagnostics of the prospects for the functioning of
enterprises, taking into account the presented research results.
Keywords: enterprise; production program; production process; product; production
capacity; diagnostics; toolkit.
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ВСТУП
Сучасна практика ведення бізнесу доводить,
що сьогодні дедалі більшого значення набувають різноманітні системи економічної діагностики (діагностики діяльності) підприємства, його окремих сфер та видів діяльності.
До того ж існує неоднозначність щодо формування системи інформаційного забезпечення діагностики виробничої програми підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемні питання (аспекти)
у сфері розроблення (формування) та реалізації виробничої програми підприємства досліджували такі науковці, як М. Бондарчук [1],
І. Євсєєва [3], Ю. Єгупов [18, 19, 20, 21, 22],
В. Іваненко [6], Л. Іваненко [5], С. Іванов [7],
С. Мостовий [9], О. Орлов [10], С. Погорєлов
[12], М. Повідайчик [14] та інші. Водночас,
віддаючи належне високому рівню наукових
доробок перелічених вище авторів, слід зазначити, що недостатньо уваги приділено діагностиці виробничої програми підприємства. Все це обумовило актуальність поданого
дослідження, визначило його тему та мету.
Тому метою статті є обґрунтування теоретичних положень та розроблення практичних рекомендації з удосконалення інструментарію діагностики виробничої програми підприємства.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи із аналізу літературних джерел, виникає потреба в розкритті сутності поняття
«виробнича програма підприємства».
Так, М. Повідайчик [14] дотримується точки
зору, що виробнича програма підприємства –
це комплексний план виробництва та реалізації продукції, який передбачає аналіз і оцінювання зовнішнього та внутрішнього середовища, визначення стратегій розвитку підприємства і характеризує асортимент та обсяги виробництва продукції на основі оптимального використання ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних [16])
з метою отримання максимального соціально-економічного результату в системі «інформація – ресурсне забезпечення – час – можливості (загрози) у системі менеджменту»,
представленої у працях [11, 17].
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В цьому контексті на особливу увагу заслуговує наукова праця [5] (Л. Іваненко, Г. Рустамова, С. Зубарєв), у якій зазначено, що основними методами проектування виробничої
програми підприємства є: 1) метод структуризації цілей; 2) метод аналогій; 3) метод організаційного моделювання; 4) блоковий метод; 5) експертно-аналітичний метод; 6) нормативний
метод;
7)
аналітичнорозрахунковий метод; 8) параметричний метод; 9) графоаналітичний метод; 10) математико-статистичний метод.
Водночас з’ясовано, що в процесі розробки
моделі виробничої програми підприємства
слід враховувати імітаційне моделювання,
завдяки якому можна здійснити різноманітні
розрахунки показників (параметрів), що
впливають на результат за період [7].
Поряд з тим, враховуючи результати виконаних досліджень [12] (С. Погорєлов, В. Кучинський), встановлено, що формування виробничої програми підприємства передбачає: 1)
розроблення стратегічного плану та здійснення прогнозу потреби в продукції; 2) вивчення попиту на ринку; 3) комплексний
аналіз та оцінювання державних контрактів і
замовлень; 4) дослідження портфеля замовлень на продукцію інших споживачів.
При цьому варто зауважити, що в основі виробничої програми підприємства лежать такі
основні задачі: 1) покращення рівня якості,
надійності та дизайну продукції, виходячи із
потреб ринку; 2) забезпечення високих і стабільних темпів зростання обсягів виробництва продукції у вартісних та натуральних показниках; 3) формування номенклатури та
асортименту продукції відповідно до етапів
(стадій) її життєвого циклу; 4) оптимальне
використання виробничих потужностей і ресурсного потенціалу підприємства в контексті економії витрат, бездефектності та ритмічності виробництва [5, 15].
На основі результатів аналізу наукової праці
О. Мельник [8] та вивчення практики функціонування підприємств можна стверджувати,
що інтегральний показник (коефіцієнт) бездефектності та ритмічності виробництва (R)
розраховується за формулою (1):
t

R  LM 

S1min

S1 1  Sn  i 1 i

S1

100%

, (1)
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де L – коефіцієнт бездефектності виробництва продукції;

система маркетингового обґрунтування плану виробництва [13].

M – коефіцієнт ритмічності виробництва;

Крім цього, у межах дослідження праці С. Погорєлова та В. Кучинського [12], виявлено, що
формування виробничої програми підприємства передбачає виконання ряду вимог, а саме: 1) дотримання визначених термінів
(строків) поставок продукції відповідно до
укладених контрактів (договорів); 2) оптимальне завантаження виробничих потужностей в усіх підрозділах (відділах, філіях) підприємства; 3) підвищення рівня концентрації
виробництва за рахунок обмеження номенклатури продукції, виробництво якої проводиться одночасно.

S1 – обсяг товарної продукції;
Sn – частка (питома вага) бракованої продукції у товарній продукції;
i = 1 … t – кількість періодів у році, за якими
здійснюється порівняння обсягів виробництва (планових та фактичних);

S1imin , % – мінімальна (min) питома вага (частка) товарної продукції, порівняно з річним
еквівалентом, між плановою виробничою
програмою та фактичною [8, 15].
Беручи до уваги наведене вище, тут доцільно
відмітити наукову роботу Ю. Єгупова [22], в
якій представлено послідовність основних
етапів процесу формування виробничої програми підприємства, а саме: 1) маркетингові
дослідження; 2) обґрунтування складу та визначення рівня цільових показників; 3) розроблення планових балансів виробничих ресурсів; 4) економічне оцінювання виробничої
програми; 5) коригування параметрів тактичного плану за результатами економічного
оцінювання виробничої програми; 6) побудова (розробка) економіко-математичної моделі оптимізації виробничої програми та здійснення відповідних оптимізаційних розрахунків; 7) аналізування результатів оптимізаційних розрахунків [22].
З огляду на зазначене, Ю. Єгупов [19] також
акцентує увагу на тому, що структурними
елементами системи формування виробничої
програми підприємства є: 1) маркетингове
обґрунтування виробничої програми; 2) ресурсне обґрунтування виробничої програми,
включаючи інноваційно-інвестиційне обґрунтування; 3) аналітичне обґрунтування виробничої програми. У контексті інформаційної взаємодії цих структурних елементів формується кінцевий (остаточний) варіант виробничої програми підприємства [19]. Водночас Є. Пономаренко [13] дотримується думки,
що ключовими складовими процесу формування виробничої програми підприємства є:
1) ресурсне забезпечення виробничої програми; 2) оптимізація (удосконалення) плану
виробництва з метою ефективного використання ресурсів і потенціалу на результат; 3)
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З огляду на результати аналізу літературного
джерела [14] з’ясовано, що процес формування виробничої програми підприємства включає:
1) стратегічне планування діяльності підприємства;
2) планування виробничої програми:
- планування концепції виробничої програми
(стратегічне);
- планування розробок виробничої програми
(оперативне).
У цьому контексті слід погодитися з думкою
М. Повідайчика [14], який наголошує, що значний вплив на процес стратегічне планування здійснює невизначеність зовнішнього середовища, у якому функціонує підприємство.
Тут необхідно також відмітити і те, що оптимальною виробничою програмою підприємства є така, що відповідає структурі ресурсів
підприємства та забезпечує відповідні (бажані) його результати за визначеними (прийнятними) критеріями [12].
Поряд із тим з’ясовано, що виробнича програма формується по підприємству загалом, а
також системно конкретизується за структурними його підрозділами, філіями, цехами,
відділеннями, дільницями [3]. Водночас встановлено, що горизонт планування виробничої програми підприємства тісно залежить
від впливу цілого ряду факторів, включаючи
галузеву специфіку підприємства, вид і обсяги продукції, особливості виробничої та комерційної діяльності підприємства, часовий
діапазон тощо. Тут варто також звернути
особливу увагу на результати проведеного
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дослідження [1, 3, 20], згідно яких можна
стверджувати, що:
1) основними формами планування виробничої програми підприємства є: а) тактичний
план розвитку підприємства; б) бізнес-план
створення нового підприємства і/або виробництва; в) бізнес-план освоєння виробництва
нової продукції [20];
2) важливе місце у формуванні виробничої
програми підприємства займають процеси
структурування витрат [1];
3) у зв’язку зі змінами ринкових умов господарювання доцільно періодично переглядати
виробничу програму підприємства, що дозволить не лише удосконалити асортимент
продукції, але й сприятиме підвищенню рівня
ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції на ринку [3].

Беручи до уваги наведене вище, варто також
зазначити, що у науковій праці [10] представлено застосування маржинального аналізу
та аналізу чутливості під час формування виробничої програми підприємства. У свою чергу, О. Орлов, Є. Рясних та Т. Гордєєва стверджують, що на цій основі можна отримати
інформацію про потенційні зміни в асортименті продукції та сформувати гнучке планування в оперативному режимі [10].
З огляду на це і виходячи з результатів виконаних досліджень [4, 5, 21], встановлено, що
виробнича програма підприємства визначає
склад (із номенклатури, асортименту і якісті)
та обсяги виготовлення продукції в натуральному і вартісному вираженні. Порядок (загальна схема) розроблення виробничої програми підприємства представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Порядок розроблення виробничої програми підприємства [2]
Звідси очевидно, що для розрахунку виробничої програми підприємства у вартісному
відтворенні необхідно обчислити показники
обсягу валової продукції (OVP), обсягу товарної продукції (OTP) і обсягу реалізованої продукції (ORP), які розраховуються за формулами (2)–(4):
l

OVP  VP  C P  VPH  VVP ,

(2)

k 1

де k=1, …, l – кількість виробленої продукції;
VP – вартість виготовленої продукції і напівфабрикатів (виготовлених як з власної сировини, так і з матеріалів замовників);
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СP – виробнича ціна на продукцію і напівфабрикати;
VPH – вартість робіт промислового характеру;
VVP – вартість продукції власного виробництва [2].

OTP  HPVSV  PPDC  PPH 
 NF  PNM  TVV

,

(3)

де HPVSV – готова продукція, включаючи продукцію широкого вжитку;
PPDC – продукція підсобних та допоміжних
підрозділів (цехів, відділень, дільниць);
PPH – продукція промислового характеру;
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NF – напівфабрикати;
PNM – продукція навчальних (учбових) майстерень;
TVV – тара власного виробництва [2].

ORP  OTP  ( SHP KP  SHP PP ) ,

(4)

де SHPKP – залишки готової продукції на складі на кінець звітного періоду у вартісному вираженні;
SHPPP – залишки готової продукції на складі
початок звітного періоду у вартісному вираженні [2].
Поряд з тим, обсяг валової продукції (OVP)
можна також розрахувати за формулою (5):

OVP  VO  VSVO ,

(5)

де VO – валовий оборот, який враховує сукупну вартість валового випуску всіх видів продукції;
VSVO – внутрішньозаводський виробничий
оборот, тобто вартість продукції та послуг
підрозділів (цехів, відділень, дільниць) підприємства, споживаних для власних його потреб [2].
З’ясовано, що загальний порядок формування (розробки) виробничої програми (див. рис.
1) для підрозділів (цехів, відділень, дільниць)
підприємства можна представити у вигляді
формули (6):

OP  OC  OS  ON  OF ,
(6)
де ОP – плановий обсяг випуску продукції
конкретним підрозділом (цехом, відділенням,
дільницею) підприємства у натуральному
вираженні;
ОC – обсяг постачання продукції за технологічним маршрутом підрозділам-споживачам;
OS – обсяг постачання готової продукції на
склад;
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ON – нормативний запас продукції, що рухається між підрозділами (цехами, відділеннями, дільницями) підприємства;
OF – фактичний запас продукції, що рухається
між підрозділами (цехами, відділеннями, дільницями) підприємства [2].
Встановлено також і те, що між обсягом валової продукції (OVP) та обсягом товарної продукції (OTP) існує тісний взаємозв’язок, який
можна представити формулою (7):

OVP  OTP  ( SNF KP  SNF PP ) ,

(7)

де SNFKP – залишки напівфабрикатів на кінець
звітного періоду;
SNFPP – залишки напівфабрикатів на початок
звітного періоду [2].
Крім цього, важливе значення у системі діагностики виробничої програми підприємства
відіграє обчислення планової величини виробничої потужності підприємства, яка: 1)
визначається відповідно до потреб ринку та
можливостей підприємства; 2) чітко залежить від рівня ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства тощо [18].
Тут варто зазначити, що виробнича потужність підприємства (VP) розраховується за
формулою (8):

VP 

FU  K I  KVNV
 TI

,

(8)

де FU – дійсний фонд часу роботи обладнання
(устаткування);
KI – кількість одиниць обладнання (устаткування);
KVNV – коефіцієнт виконання норм виробітку;
TI – трудомісткість типопредставника відповідного виду обладнання (устаткування) [9].
ВИСНОВКИ
Результати дослідження доводять, що виробнича програма підприємства визначає склад
(із номенклатури, асортименту і якості) та
обсяги виготовлення продукції в натуральному і вартісному вираженні. Встановлено,
що для розрахунку виробничої програми під4019
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приємства у вартісному відтворенні необхідно обчислити показники обсягу валової продукції, обсягу товарної продукції та обсягу
реалізованої продукції. З’ясовано, що важливе
значення у системі діагностики виробничої
програми підприємства відіграє обчислення
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планової величини виробничої потужності
підприємства.
Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є удосконалення полікритеріальної діагностики перспектив функціонування підприємств з урахуванням поданих результатів досліджень.
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