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Змістовий модуль 1. Економіка виробництв
Лекція №1-2
Тема: Основні засоби.
План заняття
1. Поняття та класифікація активів.
2. Класифікаційні ознаки основних засобів, види їх вартісної оцінки.
3. Види спрацювання основних засобів, нарахування амортизації.
4. Характеристика процесу відтворення основних засобів та оцінка
ефективності їх використання.
Хід заняття
1. Поняття та класифікація активів.
При здійсненні господарської діяльності у розпорядженні підприємства
знаходяться різні види майна в матеріальній та нематеріальній формі. За
економічним змістом майно як активи підприємства поділяють на необоротні та
оборотні активи.
Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих
подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних
вигод у майбутньому.
Необоротні активи підприємства – це сукупність матеріально-фінансових
ресурсів, що використовуються в його господарській діяльності у своїй
натуральній формі тривалий час (більше року) і мають значну вартість окремого
об’єкта, а також довгострокове відчуження майна в підприємницьку діяльність
інших суб’єктів господарювання.
Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання
протягом операційного циклу чи протягом не більше дванадцяти місяців з дати
балансу. Значну частку оборотних активів на підприємствах складають запаси.
Наявні активи (потенціал) підприємства відображаються в його балансі за
наступними елементами (табл.).
Таблиця. Характеристика активів підприємства
Активи за елементами
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
Незавершене
(інвестиції)

Поняття та можливі економічні вигоди

Об’єкти промислової та інтелектуальної власності без
фізичної субстанції, які необхідні для здійснення
господарської діяльності
будівництво Об’єкти матеріальних і нематеріальних необоротних
активів, які не введені в експлуатацію

Основні засоби

Сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у
натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері
матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері
Довгострокові
фінансові Активи, які передані підприємством іншим суб’єктам
інвестиції
господарювання з метою збільшення прибутку за рахунок
відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або
отримання інших вигод для інвестора
Заборгованість підприємству фізичних та юридичних осіб,
Довгострокова
дебіторська яка не виникає в ході нормального операційного циклу та
заборгованість
буде погашена після дванадцяти місяців з дати її
нарахування
Необоротні активи від розстрочки зобов’язань перед
Інші необоротні активи
підприємством
2. Оборотні активи
Запаси:
Запаси сировини, основних і допоміжних матеріа-лів,
палива, покупних напівфабрикатів і комплек-туючих
виробів, запасних частин, тари, будівель-них матеріалів та
виробничі запаси
інших матеріалів, призначених для споживання в ході
нормального операційного циклу, які входять до складу
продукції, що виго-товляється, або є необхідними
компонентами при її виготовленні
Дорослі тварини на відгодівлі та в нагулі, птиця, звірі,
тварини на вирощуванні та
кролики, дорослі тварини, вибракувані із основного стада
відгодівлі
для реалізації, та молодняк тварин
Витрати, які утворились при використанні майнових,
трудових та фінансових ресурсів в господарській діяльності,
незавершене виробництво
і не перетворились в готову продукцію на певну календарну
дату
готова продукція
Запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які
пройшли випробування, приймання, укомп-лектовані згідно
з умовами договорів із замовниками і відповідають
технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не
товари
відповідає
наведеним
вимогам,
є
незавершеним
виробництвом
Заборгованість (боргові зобов’язання) покупців, замовників
та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари),
Векселі одержані
виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена
векселями (борговими розписками)
Дебіторська заборгова-ність за
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгова-ність за
розрахунками:
з бюджетом
Заборгованість підприємству на відшкодування вартості
за виданими авансами
його майна та одержання вигоди від продажу покупцям
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша
поточна
дебіто-рська
заборгованість
Фінансові інвестиції (активи), які передані підприємством
Поточні фінансові інвестиції
іншим суб’єктам господарюван-ня, на строк, що не
перевищує один рік

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Інші оборотні активи
3. Витрати майбутніх періодів

Кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які
можуть бути використані для поточ-них операцій, а також
еквіваленти грошових кош-тів в національній та іноземній
валютах. Кошти, які не можна використати для операцій
протягом одного року, включаються до складу необоротних
активів
Оборотні активи, як зобов’язання перед підприємством за
його майно
Витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх
звітних періодів, але належать до наступних звітних
періодів

2. Класифікаційні ознаки основних засобів, види їх вартісної оцінки.
Основні засоби (ОЗ) − матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання
послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року.
Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її
функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і
видами, за використанням і належністю.
За функціональним призначенням розрізняють виробничі ОЗ, що
безпосередньо беруть участь виробничому процесі або сприяють його здійсненню
(будови, споруди, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання
тощо).
За галузями народного господарства ОЗ розподіляються на: промисловість,
будівництво, сільське господарство, транспорт, зв’язок тощо.
Більша частина ОЗ належить до галузі "Промисловість". Вона безпосередньо
пов'язана з процесом виробництва продукції. Але наявність інших видів
господарської діяльності зумовлює необхідність обліку ОЗ, що належать до інших
галузей господарства, які знаходяться на балансі промислового підприємства,
належать до галузі "Будівництво".
У зв’язку з цим у бухгалтерському обліку ОЗ промислових підприємств
розподіляються на промислово-виробничі, виробничі ОЗ інших галузей народного
господарства і невиробничі.
До виробничих ОЗ належать: будови, споруди, передавальні пристрої,
машини і устаткування, робочі машини і обладнання, вимірювальні й регулюючі
прилади, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші машини і
обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар і приладдя,
господарський інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження,
меліорація земель і водойми та інші ОЗ.

У складі виробничих ОЗ виділяють їх активну частину - машини, обладнання,
транспортні засоби.
Невиробничі ОЗ безпосередньо не беруть участі у процесі виробництва. До
невиробничих ОЗ належать: будови і споруди житлово-комунального та
культурно-побутового призначення, транспортні засоби, обладнання, інструменти
та інші основні засоби невиробничого призначення для обслуговування житлових,
комунальних та культурно-побутових потреб населення.
За використанням ОЗ поділяються на діючі (всі ОЗ, що використовуються у
господарстві), недіючі (ті, що використовуються у даний період часу у зв'язку з
тимчасовою консервацією підприємств або окремих цехів), запасні (різне
устаткування, що знаходиться в резерві і призначене для заміни об'єктів ОЗ).
Істотне значення в обліку ОЗ має розподіл їх за ознакою належності на
власні й орендовані. Власні засоби можуть складатися із Статутного (пайового,
акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування з відповідних джерел на
розширення роботи підприємства, власних прибутків, коштів Амортизаційного
фонду, спеціальних фондів. Орендовані ОЗ показуються у балансі орендодавача,
тим самим виключається можливість подвійного обліку одних і тих же засобів.
В балансі по статті "Основні засоби" показується вартість ОЗ, як діючих, так і тих,
що знаходяться на консервації або в запасі.
Первісна вартість визначається:
− по об’єктам, виготовленим на самому підприємстві, а також придбаним за
плату у інших підприємств та осіб − виходячи із фактичних затрат на зведення
або придбання цих об'єктів, включаючи витрати на доставку, монтаж, установку.
Вона виявляється в момент введення об’єкта в експлуатацію та залишається
незмінною на протязі всього строку надходження ОЗ на підприємство, за
винятком випадків дообладнання та добудови об’єктів в порядку довгострокових
інвестицій, реконструкцій та часткової ліквідації об’єктів;
− по об єктам, внесеним засновниками в рахунок їх вкладів в Статутний
капітал − по домовленості сторін;
− по об єктам, одержаним від інших підприємств та осіб безоплатно −
експертним шляхом або по даним документів прийому-передачі.
− ОЗ, які були в експлуатації та придбані за плату, приймаються на облік по
купівельній вартості з додаванням витрат на доставку та установку, а також сум
зносу по цим об єктам, вказаних в документах на купівлю-продаж.
− Переоцінена вартість ОЗ − це вартість необоротних активів після їх
переоцінки.
− Оцінка об’єктів ОЗ по залишковій вартості визначається відніманням від
первісної (переоціненої) вартості нарахованого зносу, що обліковується в
бухгалтерському обліку. В балансі приводиться окремо первісна та залишкова
вартість основних засобів, а також окремо сума нараховано зносу.

− Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"
№334/94-ВР п. 8.2. 1 під терміном "основні засоби" потрібно розуміти
матеріальні активи, які використовуються у виробничій діяльності платника
податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення
до експлуатації таких матеріальних активів, і вартість яких поступово
зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.
Згідно з п. 8.2. 2 основні фонди діляться на три групи:
1 − будівлі, споруди, їх структурні компоненти, передавальне устаткування;
2 − автотранспорт і вузли (запасні частини) до нього, меблі; електронні оптичні,
електромеханічні пристрої і інструменти, інші машини для автоматичної обробки
інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони, рації, інше офісне
обладнання;
3 − любі інші основні фонди, які не включені в групи 1 і 2.
Вартісні показники основних засобів дають змогу визначити загальну суму,
знос, нарахувати амортизацію, розрахувати собівартість продукції, рентабельність
підпри-ємства. Залежно від характеру, стану основних засобів, часу оцінювання
розрізняють такі види достовірності оцінки їх вартості:
− первісна (історична) собівартість;
− спра-ведлива вартість; переоцінена вартість;
− залишкова вартість; вартість, яка амортизу-ється;
− ліквідаційна вартість.
Первісна вартість − історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі
грошових коштів або справедливої вартості активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів, і яка складається з
таких витрат:
− суми, що сплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання
будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
− реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються
у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;
− суми ввізного мита;
− суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних
засо-бів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
− витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
− витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
− інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до
стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.
Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до
первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або

частково за рахунок запозиченого капіталу. Первісна вартість безоплатно
отриманих основних засобів дорівнює їх справедли-вій вартості на дату
отримання.
Первісна вартість об’єкта, переведеного до основних засобів з оборотних
активів, товарів, готової продукції тощо, дорівнює його собівартості, яка
визначається згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9
«Запаси» та 16 «Витрати».
Первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний
об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта основних засобів. Якщо
за-лишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то
пер-вісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний
об’єкт, є справедлива вартість переданого об’єкта з включенням різниці до витрат
звітного періоду.
Первісна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в обмін на
неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об’єкта основних
засобів, збіль-шеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їхніх еквівалентів,
яка буде передана (отримана) під час обміну. Первісна вартість застосовується
для оцінювання основних засобів при їх над-ходженні на підприємство.
Під справедливою вартістю основного засобу розуміється вартість, яку
може бути отримано в операціях обміну між поінформованими, обізнаними,
зацікавленими і не-залежними сторонами. Справедлива оцінка основних засобів
визначається згідно з П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» таким чином:
− земля і будівлі: ринкова вартість;
− машини і обладнання: ринкова вартість, а в разі відсутності даних про
ринкову вартість − відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за
ви-рахуванням суми зносу на дату оцінювання;
− інші основні засоби: також відновлювальна вартість.
Як ринкова вартість, можуть бути використані дані про біржову вартість,
дані прайс-листів тощо. Таке твердження ґрунтується на принципі обачності,
згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, мають
запобігати завищенню оцінок активів. Як відновлювальна вартість, може
виступати експертна оцінка, здійснена незалежними експертами.
Залишкова (балансова) вартість визначається як різниця між первісною вартістю
та сумою зносу.
Ліквідаційні вартість − сума коштів або вартість інших активів, яку
підприєм-ство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів
після закінчен-ня строку їхнього корисного використання (експлуатації), за
вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією). Ліквідаційна вартість
використовується при розрахунку річної та місячної амортизації.

Вартість, яка амортизується, − первісна або переоцінена вартість
необоротних активів за вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості.
Переоцінена вартість − вартість необоротних активів після їхнього
переоціню-вання. Вона відображається на рахунках бухгалтерського обліку та у
звітності як пер-вісна вартість після проведення переоцінювання.
3. Види спрацювання основних засобів, нарахування амортизації.
Однією із важливих особливостей основних засобів є їх функціонування в
процесі виробництва протягом тривалого періоду часу. В результаті цього вони
зазнають фізичного (матеріального) і економічного спрацювання, а також технікоекономічного старіння. Це особливо характерно для такої групи основних засобів,
як основні фонди. Тут винятком є лише земельні ділянки і капітальні витрати на
поліпшення земель.
Під фізичним (матеріальним) спрацюванням основних засобів (фізичним
зносом) розуміють поступову втрату ними первісних експлуатаційних якостей,
що призводять до зменшення їх реальної вартості, тобто до економічного
спрацювання.
На темпи і розміри фізичного спрацювання засобів праці впливає
сукупність чинників, які можна поділити на дві групи: дія навколишнього
середовища та експлуатаційне навантаження. Під впливом чинників
навколишнього середовища значна частина основних засобів (фондів) піддається
корозії, втрачає свій первісний стан, а інколи зазнає повного руйнування і
назавжди виходять з ладу.
Вплив експлуатаційного навантаження може проявлятися в двох формах:
екстенсивній та інтенсивній. В залежності від співвідношення цих форм
визначаються швидкість і розміри фізичного спрацювання (зносу) основних
засобів.
Фізичне спрацювання діючих основних засобів праці умовно можна
поділити на дві частини: одну з них періодично усувають шляхом ремонтів, а
другу частину таким способом усунути неможливо. Це означає, що з періодом
часу спрацювання поступово накопичується, що в результаті обумовлює такий
техніко-технологічний стан засобів праці, при якому подальше їх використання в
процесі виробництва стає неможливим, тобто наступає момент повного фізичного
спрацювання (зносу), яке обумовлює необхідність заміни цих засобів праці
новими, але аналогічного призначення.
Отже, існує два види фізичного спрацювання: те, яке можна усунути, і те,
яке усунути неможливо. Зазначимо, що за допомогою капітального та інших видів
ремонту вдається усунути лише тимчасове фізичне спрацювання.
Наявність на підприємстві значної кількості застарілих основних фондів
обумовлює значні невиправдані затрати, які необхідні для проведення

капітальних ремонтів, стає суттєвою перепоною на шляху впровадження у
виробництві нової техніки та її ефективного використання. В результаті цього
зменшуються обсяги випуску продукції та надання послуг. Отже, технічно
відстале і застаріле виробництво є збитковим і стає перепоною науковотехнічному прогресу.
Методи нарахування амортизації. Відповідно до П(С)БО 7 амортизація
основних засобів нараховується із застосуванням наступних методів:
− прямолінійного;
− зменшення залишкової вартості;
− прискореного зменшення залишкової вартості;
− кумулятивного;
− виробничого (метод суми одиниць продукції);
− норм і методів нарахування амортизації основних засобів, передбачених
податковим законодавством.
Методи нарахування амортизації, запропоновані в П(С)БО 7, можна умовно
розбити на два види:
− методи амортизації, використання основних засобів, що базуються на часі,
тобто перші чотири у переліку;
− метод амортизації, що базується на кількості одиниць, отриманих від
використання об'єктів основних засобів. До нього відноситься виробничий метод
нарахування амортизації.
Прямолінійний метод
При використанні прямолінійного метода вартість об’єкта основних засобів, що
амортизується, списується однаковими частинами впродовж всього періоду його
використання (експлуатації).
Річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується,
на очікуваний термін використання об'єкта основних засобів:
Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на
12 місяців.
Метод прямолінійного списання, як правило, використовується відносно
об'єктів основних засобів, стан яких "залежить" виключно від терміну корисного
використання. До таких основних засобів, зокрема, відносяться будівлі і споруди,
меблі і т. ін.
Характеризуючи метод прямолінійного списання, не можна не відзначити
його переваги в простоті і точності розрахунку і рівномірності розподілу сум
амортизації між звітними періодами. Ного використання особливо доцільне, коли
ступінь експлуатації об’єкта основних засобів в кожному звітному періоді
залишається незмінною. Він передбачає практично рівномірний спад економічної
корисності об’єкта з року в рік.

Проте недоліком такого метода є те, що при його використанні не
враховується моральний знос, а крім того, він не дає реальної оцінки виробничих
потужностей основних засобів в різні роки експлуатації.
Практика показує, що знос машин збільшується в перші роки їх експлуатації,
потім величина зносу стабілізується, а останніми роками експлуатації він знов
зростає. Що стосується морального зносу машин, то він також нерівномірний.
Метод зменшення залишкової вартості
Суть даного методу полягає у визначенні річної суми амортизації об'єкта
основних засобів виходячи із залишкової вартості такого об'єкта на початок
звітного року. Річна сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом
множення залишкової вартості об’єкта основних засобів на початок звітного року
або первинної вартості на дату початку нарахування амортизації на норму річної
амортизації.
Норму річної амортизації підприємство визначає самостійно за наступною
формулою:
На = 1 − Сл ÷ Сп /п
Де На − річна норма амортизації, долі;
п – термін корисноговикористання об’єкта осноних засобів, роки;
Сл – ліквіаційна вартість об’єкта осноних засобі, грн;
Сп – первісна вартість об’єкта основних засобів, грн.
Місячна сума амортизації визначається діленням суми амортизації за
повний рік корисного використання на 12 місяців.
Використання метода зменшення залишкової вартості при нарахуванні
амортизації припускає наявність ліквідаційної вартості об'єкта основних засобів,
що амортизується. Інакше об'єкт основних засобів буде повністю ""амортизовано"
протягом одного року.
Відзначимо, що відповідно до П(С)БО 7 базою для нарахування амортизації
при використанні даного метода є залишкова вартість на початок звітного року
або первинна вартість на дату початку нарахування амортизації.
З цього виходить, що починаючи з дати введення в експлуатацію об’єкта
основних засобів до кінця звітного року, в якому був введений такий об’єкт,
базою для нарахування амортизації буде первинна вартість такого об'єкта.
Іншими словами, якщо об’єкт основних засобів був введений в експлуатацію в
липні, то з серпня по грудень (включно) річна сума амортизаційних відрахувань
визначатиметься шляхом множення первинної вартості об’єкта на норму
амортизації. З січня наступного року річна сума амортизації такого об'єкта
основних засобів визначатиметься шляхом множення залишкової вартості такого
об’єкта на норму амортизації.
Даний метод нарахування амортизації заснований на припущенні, що
амортизація починає нараховуватися з початку звітного року, хоча практично це

буває далеко не завжди. Тому у всіх випадках, коли амортизація нараховується не
з початку звітного року, залишкова вартість в кінці запланованого терміну
експлуатації не досягає ліквідаційної вартості. У зв’язку з цим підприємство може
ухвалити рішення про зміну терміну амортизації і доамортизувати частину
вартості, що залишилася, або ж вважати залишкову вартість об'єкта ліквідаційною
вартістю.
Метод прискореного зменшення залишкової вартості
Цей метод є різновидом метода зменшення залишкової вартості. При цьому
методі річна сума амортизації визначається виходячи із залишкової вартості
об’єкта на початок звітного року або первинної вартості на дату початку
нарахування амортизації по введених протягом року об'єктах і подвоєної річної
норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання
об’єкта.
Норма амортизації в даному випадку розраховується аналогічно нормі
амортизації при використанні прямолінійного метода нарахування амортизації,
тобто використовується подвоєна ставка амортизаційних відрахувань,
розрахована методом прямолінійного списання.
Місячна сума амортизації визначається діленням суми амортизації за
повний рік корисного використання на 12 місяців.
Даний метод нарахування амортизації не припускає обов’язкової
"наявності" ліквідаційної вартості об’єкта основних засобів. При цьому
дотримується правило, за яким сума амортизації останнього року розраховується
так, щоб залишкова вартість об’єкта в кінці періоду його експлуатації була не
менше його ліквідаційної вартості.
Кумулятивний метод
Річна сума амортизації за цим методом визначається як добуток вартості,
що амортизується, і кумулятивного коефіцієнта.
Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що
залишаються до кінця терміну корисного використання об'єкту основних засобів,
на суму чисел років його корисного використання.
Сума чисел років − це результат підсумовування порядкових номерів тих
років, протягом яких функціонує об’єкт. Так, якщо термін служби об’єкта рівний
4 рокам, сума чисел років складає:
1 + 2 + 3 + 4 = 10.
Річна норма амортизації визначається як співвідношення терміну служби
(на початок звітного року) до суми чисел років, що залишився.
У нашому прикладі ця норма складає: у 1-й рік експлуатації − 4/10; у 2-й рік
експлуатації − 3/10; у 3-й рік експлуатації - 2/10; у 4-й рік експлуатації − 1/10.
Якщо термін експлуатації об'єкта досить довгий, суму чисел років
визначають за формулою кумулятивного числа:

((N + 1) х N): 2
де N − термін корисного використання об'єкта основних засобів, років.
Для визначення річної суми амортизаційних відрахувань норму амортизації
відповідного року множать на різницю між первинною вартістю об'єкта і його
ліквідаційною вартістю, тобто вартість, що амортизується:
Місячна сума амортизації визначається діленням суми амортизації за
повний рік корисного використання на 12 місяців.
Слід зазначити, що метод прискореного зменшенням залишкової вартості, а
також кумулятивний метод визначення сум амортизації є найбільш
прогресивними з погляду методології бухгалтерського обліку. Доцільність
використання цих методів обумовлена наступним:
− найбільша інтенсивність використання основних засобів приходиться на
перші роки його експлуатації, коли вони фізично і морально ще нові;
− швидше накопичуються грошові кошти для заміни об’єкта, що
амортизується, у разі його морального старіння і інфляції;
− забезпечується можливість збільшення частини витрат на ремонт об'єктів,
що амортизуються, на останні роки їх використання без відповідного збільшення
витрат виробництва, за рахунок того, що сума амортизації, що нараховується в ці
роки, зменшується.
Виробничий метод
Для окремих видів основних засобів нарахування амортизації здійснюється
на підставі сумарного обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) від об'єкта за
весь період його експлуатації у відповідних одиницях вимірювання (одиницях
виготовленої продукції, відпрацьованому часі, кілометрах пробігу і ін.).
Місячна сума амортизації визначається виходячи з фактичного місячного
обсягу продукції (робіт, послуг) і виробничої ставки (норми) амортизації.
Виробнича норма амортизації обчислюється співвідношенням вартості
об'єкта основних засобів і передбачуваного (очікуваного) підприємством обсягу
продукції (робіт, послуг) за весь термін корисного використання такого об'єкта
основних засобів. Як вже наголошувалося, вартістю об'єкта основних засобів, що
амортизується, є первинна вартість, зменшена на його ліквідаційну вартість.
Місячна сума амортизації визначається множенням норми амортизації на
фактичний обсяг діяльності (виробництва) за звітний місяць.
Відзначимо, що при використанні даного метода сума амортизації, яка
визнається витратами звітного періоду, і балансова вартість об'єкта при
використанні даного метода змінюються порівняно з попереднім періодом прямо
пропорційно обсягу виготовленої продукції (робіт, послуг).
Цей метод базується на припущенні, що фактично отриманий дохід від
експлуатації відповідного матеріального активу в кожному звітному періоді
пов'язаний з випуском одиниць продукції. При цьому зазначимо, що більшість

виробничих активів приймають участь в створенні доходу (і відповідно
зношуються) тільки тоді, коли вони використовуються у виробництві, а не просто
з часом.
Метод нарахування зносу пропорційно випуску продукції теж дуже
простий, раціональний і систематичний. Застосування даного методу також
доцільно, коли економічна вигода від використання того або іншого необоротного
активу зменшується у зв'язку з експлуатацією його у виробництві, а не у зв'язку з
впливом на нього часу. Цей метод забезпечує також відповідність суми
амортизації, яка визнається витратами поточного періоду, отриманим доходам,
якщо використання відповідного необоротного активу неоднакове в різні періоди.
Проте, не дивлячись на всі плюси, цей метод в зарубіжній практиці не знайшов
широкого застосування, оскільки неможливо або дуже складно визначити
фактичний обсяг продукції, виготовленої з використанням того або іншого
необоротного активу.
4. Характеристика процесу відтворення основних засобів та оцінка
ефективності їх використання.
Успішне вирішення завдання ефективного використання основних засобів
підприємства можливе при створенні умов для повної реалізації їх виробничого
потенціалу, що потребує значної уваги з боку менеджменту підприємства до
процесів їх відтворення. Недостатня увага до вирішення цієї проблеми згодом
призведе до втрат підприємством економічних вигід внаслідок зростання
поточних витрат на ремонт об’єктів основних засобів, а згодом, можливо, і
припинення діяльності. Вивчення процесу відтворення основних засобів
проводиться з метою прогнозування моменту їх ремонту або повної заміни,
планування необхідного капіталу для фінансування цих процесів та розробки
пропозицій стосовно джерел його надходження.
Необхідність постійного відтворення основних засобів зумовлена тим, що
основні засоби в процесі тривалого функціонування можуть фізично та морально
спрацьовуватися (зношуватися).
Фізичне спрацювання − це втрата основними засобами своєї споживної
вартості внаслідок:
а) використання в процесі виробництва;
б) під впливом чинників навколишнього природного середовища.
Моральне спрацювання − це втрата основними засобами своєї вартості
внаслідок:
− підвищення продуктивності праці в галузях, які виробляють засоби праці
(на ринку з’являється дешевше устаткування тощо);
− поява на ринку більш продуктивних засобів праці, що мають кращі технікоекономічні характеристики.

Будь-яке підприємство має приділяти значну увагу процесам відтворення, а
саме: доцільності застосування тих чи інших форм відтворення основних засобів
(рис), їх своєчасності, оптимізації джерел відтворення та вартості ресурсів, які
витрачаються з метою фінансування цих процесів. Послідовне дотримання
наведених принципів має відобразитися на оптимальних значеннях показників,
які дають узагальнюючу оцінку стану основних засобів підприємства, що, у свою
чергу, позитивно впливатиме на інвестиційну привабливість підприємства,
зростання його капіталізації тощо.
Форми відторення основних засобів

Просте відторення

Розширене відтворення

- Капітальний
ремонт;
- Модернізація;
- Зміна
спрацьованого
устакування.

- Технічне
переозброєння;
- Реконструкція;
- Розширення діючих
потужностей;
- Нове будівництво.

Проблемним є питання щодо джерел фінансування ремонтних робіт і
технічного обслуговування основних засобів. Власне ремонт (поточний ремонт)
або технічне обслуговування потребують такого залучення коштів і праці, які не
закладені в їхній первісній вартості і, як наслідок, з економічного погляду не
можуть бути покриті за рахунок амортизаційних відрахувань. Підприємство має
додатково витрачати кошти на технічне обслуговування та поточний ремонт,
відносячи їх до складу поточних витрат у період їх здійснення і відшкодовуючи з
доходу від реалізації продукції.
Капітальний ремонт здійснюють досить рідко. При цьому витрати
складають, як правило, значну суму. Головною метою капітального ремонту є
підвищення продуктивності активу в майбутньому завдяки більшій ефективності і
тривалості його використання. Капітальний ремонт, як правило, полягає в
загальній перебудові або повному відновленні активу, заміні більшості складових
або вдосконаленні конструкції. Наведені аргументи свідчать на користь
капіталізації витрат на здійснення капітального ремонту з подальшою їх
амортизацією.
Процес компенсації витрат на ремонт та інші види поліпшення основних
засобів регулюється державою. Згідно з правилами бухгалтерського обліку
витрати на підтримання об'єкта основних засобів у робочому стані (на поточний
ремонт і технічне обслуговування) і отримання визначеної з початку суми
майбутніх економічних вигід від його використання включаються до складу
поточних витрат підприємства. Витрати на поліпшення (капітальний ремонт,

модернізацію, реконструкцію тощо) об’єкта основних засобів, яке призводить до
збільшення майбутніх економічних вигід від його використання, мають бути
віднесені на збільшення повної первісної (відновної) вартості основних засобів з
подальшою їх амортизацією.
Згідно з податковим обліком витрати підприємства на ремонт, модернізацію
або інші поліпшення основних виробничих засобів, у сумі, що не перевищує 10 %
сукупної балансової вартості основних засобів всіх груп станом на початок
звітного періоду, належать до складу валових витрат підприємства. Сума
перевищення зазначених витрат має бути включена до складу балансової вартості
основних засобів груп II, III, IV чи окремих об'єктів групи І пропорційно сукупній
балансовій вартості таких груп і таких окремих об'єктів основних засобів групи І
на початок розрахункового кварталу з подальшою їх амортизацією.
В умовах дефіциту власних фінансових ресурсів і відсутності можливості
отримання інвестиційних кредитів найбільш доступним і ефективним способом
фінансування відтворення основних засобів є лізинг.
Лізинг (англ. Lease − оренда) − це вид підприємницької діяльності,
спрямованої на інвестування власних або запозичених коштів, сутність якої
полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на певний строк
лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця, за умов сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів. Предметом договору лізингу
може бути неспоживна річ (рухоме або нерухоме майно), віднесена відповідно до
законодавства до основних засобів. Не можуть бути предметом договору лізингу
земельні ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси та їх
відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).
Попит на лізингові послуги визначає не дуже сприятливе інвестиційне
середовище в країні. В умовах відсутності зацікавленості з боку комерційних
банків інвестувати у виробництво, нерозвиненості вторинного ринку
корпоративних паперів, слабкості інституту застави вітчизняні підприємства
мають вкрай обмежену можливість залучити кошти для купівлі об'єктів основних
засобів. Водночас найбільші компанії-постачальники сьогодні не володіють таким
обсягом оборотного капіталу, який необхідний для здійснення системного
фінансування своїх клієнтів на купівлю устаткування шляхом розстрочки
платежів на тривалий строк.
Лізинг є альтернативою банківському кредитуванню, розстрочці і
самофінансуванню. Про конкуренцію таких взаємовиключних продуктів, як
"кредитування", "відстрочка платежу", "лізинг", просто не йдеться. Отже,
лізингова компанія є "корисним" посередником, яка бере на себе ризики
інвестування капіталу в об'єкти основних засобів, забезпечує гарантований збут
виробнику техніки і гарантоване постачання її споживачеві.
Інвестування капіталу в основні засоби підприємства передбачає
відволікання його з обороту на тривалий час, "заморожування" у вигляді
матеріальних активів. Обираючи серед альтернативних варіантів інвестування і
надавши перевагу вкладенням у основні засоби, підприємство очікує на певні
економічні вигоди, рівень яких підтвердив би доцільність обраного напрямку
інвестування.
Основні засоби − це ресурс підприємства і завдання менеджерів досягти

найбільшої ефективності його використання. На шляху вирішення цієї проблеми
вони мають здійснити такі заходи:
− оцінити ефективність використання основних засобів у звітному періоді;
− провести порівняний аналіз показників ефективності звітного періоду з
попередніми таз аналогічними показниками споріднених підприємств або
середніми з галузі чи виду економічної діяльності;
− виявити проблемні питання, резерви підвищення ефективності
використання основних засобів на підприємстві;
− розробити систему заходів щодо підвищення ефективності використання
основних засобів.
Для того щоб з’ясувати наскільки ефективно використовують основні
засоби, застосовують систему показників.
Показники першого рівня − узагальнюючі показники − дають оцінку
ефективності використання всієї сукупності основних засобів підприємства. Це,
зокрема, такі:
− віддача основних засобів (фондовіддача ), що обчислюється за формулою:
Воз =

ВП
ОЗ

де ВП − річний обсяг виробленої продукції у вартісних одиницях;
− рентабельність основних засобів:
оз

=

П
∙ 100
ОЗ

де П − річний прибуток підприємства.
Рентабельність основних засобів вказує на частку прибутку підприємства,
отриманого за рік, від вартості основних засобів. Рівень рентабельності основних
засобів можна порівняти з аналогічним показником попередніх періодів та із
середньо-ринковою процентною ставкою фінансового ринку;
− коефіцієнт використання виробничої потужності:
Кв.п =

М

де Q − річний обсяг продукції в натуральних одиницях;
М − середньорічна потужність підприємства.
Коефіцієнт використання виробничої потужності характеризує ступінь
завантаженості
виробничих
потужностей
підприємства,
ефективність
використання активної частини основних засобів і має наближатися до одиниці
або 100 %.
Оскільки величина виробничої потужності підприємства є характеристикою
споживної вартості його основних засобів, за допомогою цього показника можна
опосередковано оцінити ефективність їх використання.

Після проведення загальної оцінки ефективності використання основних
засобів підприємства і, особливо, у разі, коли виявлені негативні тенденції в її
динаміці, необхідно перейти до вивчення ефективності використання основних
засобів окремих структурних підрозділів підприємства та конкретних об'єктів
основних засобів, обчисливши показники ефективності використання основних
засобів як в цілому за підрозділами, так і в розрізі окремих видів устаткування.
Назвемо такі показники індивідуальними.
Показники другого рівня характеризують ефективність використання
основних засобів окремих виробничих підрозділів підприємства або окремих
видів устаткування:
− коефіцієнт змінності роботи устаткування (Кам):
Кам =

Сума машино змін, відпрацьованих за добу сім устаткуванням
Загальна кількість устаткуання

− коефіцієнт екстенсивного використання устаткування (КеКСТ) (характеризує
ефективність використання робочого часу устаткування):
Тф
Тпп

КеКСТ =

де Тф − фактичний час використання устаткування за добу;
Тпп − плановий добовий фонд роботи устаткування;
− коефіцієнт інтенсивного використання устаткування (Кінт) (вказує на
ефективність використання добової годинної потужності устаткування):
Кінт =

2
3

де q − кількість виробленої продукції за годину;
р − годинна потужність устаткування;
− інтегральний коефіцієнт використання устаткування (Кінтегр ) (характеризує
ефективність використання устаткування за добу):
Кінтегр = Кінт ∙ Кекст
Показники третього рівня (допоміжні показники, які можуть застосовуватися
при аналізі ефективності використання основних засобів підприємства):
− фондомісткість продукції (Фм):
Фм =

ОЗ
ВП

Фондомісткість характеризує вартість основних засобів, необхідну для
випуску продукції на суму в 1 грн;
− озброєність праці основними засобами(фондоозброєність)

Фозбр =

ОЗ
Чпвп

де Чпвп − середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу
підприємства.
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Лекція №3-4
Тема: Обігові кошти підприємства
План заняття
1. Поняття, сутність і структура обігових коштів підприємства.
2. Нормування обігових коштів.
3. Показники ефективності використання обігових коштів.
4. Шляхи поліпшення використання обігових коштів.
Хід заняття

1. Поняття, сутність і структура обігових коштів підприємства.
Для нормального функціонування підприємству необхідно скорочувати час
перетворення коштів, що знаходяться в запасах сировини, готової продукції та
дебіторської заборгованості на грошові кошти на розрахунковому рахунку.
Зусилля щодо зменшення періоду обігу оборотних коштів (за умов зацікавленості
підприємства в продовженні строку сплати кредиторської заборгованості) можуть
обернутися зведенням його фінансово-експлуатаційних потреб до нуля або навіть
перетворенням на від’ємну величину, коли в підприємства залишиться більше
коштів, ніж їх потрібно для безперервної роботи.
В цьому разі необхідно визначитися з поняттям оборотних коштів
підприємства. Отже, під оборотними коштами слід розуміти предмети праці, які
повністю беруть участь у виробничому процесі і цілком переносять свою вартість
на вартість виготовленої продукції (наданих послуг) протягом одного
виробничого циклу, як правило, менше за 365 днів. Оборотні кошти постійно
знаходяться в безупинному русі і утворюють сукупність виробничих оборотних
фондів і фондів обігу.
Відтак, оборотні кошти можна класифікувати за сферами обігу. Виробничі
оборотні фонди − це предмети праці, які споживаються протягом одного
виробничого циклу і повністю переносять свою вартість на виготовлену
продукцію. Вони обслуговують процес виробництва. Фонди обігу – це засоби
підприємства, залучені до обслуговування процесу обігу товарів (зокрема, готова
продукція).
Виходячи з наведених визначень, основним призначенням оборотних
коштів є . забезпечення безперервності і ритмічності виробництва.
Склад і структура оборотних коштів наведені на рис:
За призначенням у виробничому процесі (за елементами) оборотні кошти можна
класифікувати в такі групи:
1) Виробничі запаси – сировина, допоміжні матеріали, покупні
напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини для ремонту устаткування,
швидкозношувані малоцінні предмети, а також інші предмети, використовувані в
процесі виробництва. Виробничий запас формується у транспортних, складських
(підготовчих та поточних) і страхових запасах.
2) Засоби у витратах на виробництво включають незавершене виробництво,
напівфабрикати власного виробництва та витрати майбутніх періодів.

СТРУКТУРА І СКЛАД ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ

ВИРОБНИЧІ ОБОРОТНІ ФОНДИ
Виробничі
запаси

1.Сировина,
осноні матеріали, покупні
напівфабрикати, комплектуючі вироби.
2. Допоміжні
матеріали (паливо, запасні
частини, тара).
3.Малоцінні та
швидкозношувані предмети.

Засоби у виробничих
витратах
4. Незавершене
виробницто.
5. Напівфабрикати всласного
виробництва.
6. Витрати
майбутніх періодів.

ФОНДИ ОБІГУ
Готова
продукція

7. Готова продукція на складі
підприємства.
8. Відантажена,
але не оплачена
продукція.

Грошові
кошти та
розрахунки
9. Розрахунки з
дебіторами.
10. Дохідні
активи (вкладення в цінні папери).
11.Грошові кошти та їх еквіаленти в національній та іноземній валюті.

Незавершене виробництво – предмети праці, які знаходяться у виробництві
на різних стадіях обробки в підроздіпах підприємства, тобто це продукція
(роботи), яка не пройшла усіх передбачених технологічним процесом стадій, а
також вироби, які не укомплектовані чи не пройшли випробування і технічного
приймання.
Напівфабрикати власного виробництва – предмети праці, обробка яких
цілком завершена в одному з підрозділів підприємства, але вони підлягають
подальшій обробці в інших підрозділах підприємства, зокрема литтю, куванню,
штампуванню тощо.
Витрати майбутніх періодів – це витрати, здійснені в звітному періоді, але
віднесені до наступного періоду, зокрема, витрати на підготовку й освоєння нової
продукції, раціоналізаторство і винахідництво, а також інші витрати в даному
періоді, які будуть включені в собівартість продукції в наступному звітному
періоді.
3) Готова продукція – це виготовлена кінцева продукція, яка пройшла
випробування і приймання, повністю укомплектована відповідно до договорів із
замовниками і відповідає технічним умовам і вимогам. До цієї групи оборотних
коштів відносять готову продукцію на складі підприємства, а також відвантажену,
апе ще не оплачену продукцію.
4) Грошові кошти і розрахунки (засоби розрахунку) включають дебіторську

заборгованість перед підприємством, дохідні активи (від вкладень в цінні папери),
а також грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті.
2. Нормування обігових коштів.
Під нормативом (або лімітом) обігових коштів розуміється затверджена на
підприємстві мінімальна, однак достатня для безперервної роботи підприємства
сума обігових коштів. У межах цього нормативу підприємство здійснює прямий
підрахунок необхідних обігових коштів за кожним елементом з урахуванням
конкретних умов роботи:
– типу виробництва і профілю підприємства;
– умов постачання і збуту;
– періодичності витрати матеріальних ресурсів;
– тривалості виробничого циклу.
Окремі нормативи розраховуються для таких елементів:
– запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, куповані
напівфабрикатів;
– палива і мастил;
– тари;
– запасних частин;
– малоцінних і швидкозношувальних предметів;
– незавершеного виробництва;
– витрат майбутніх періодів;
– запасів готової продукції.
Норматив оборотних коштів – мінімальна сума грошових коштів, яка постійно
необхідна для виробничої діяльності.
Нормування оборотних коштів здійснюється по кожному виду оборотних
коштів за нормами запасу.
Норми запасу вимірюються:
− у днях (по матеріалах, паливу, запасних частинах);
− грошовими одиницями на одного робітника (мбп);
− натуральними одиницями на одну одиницю (тис кв м, 100 квартир –
матеріали для ремонту будинку).
Нормативи оборотних коштів вимірюються у грошовому виразі за формулою
Н = N * В,
де N – норма оборотних коштів;
В – одноденні витрати.
Відомі три методи розрахунку нормативів оборотних коштів:
− аналітичний;
− метод коефіцієнтів;
− прямого рахунку.

Аналітичний метод передбачає ретельний аналіз наявних товарноматеріальних цінностей з наступним коригуванням фактичних запасів та
вилученням з них надлишкових.
Метод коефіцієнтів полягає в уточненні чинних на початок розрахункового
періоду нормативів власних оборотних коштів згідно зі змінами в цьому періоді
показників виробництва, що впливають на величину цих коштів.
Норматив оборотних коштів у виробничих запасах, що їх відносять до
оборотних фондів, визначається множенням середньодобового споживання
матеріалів у вартісному виразі на норму їхнього запасу в днях.
На підприємствах існує кілька видів запасів:
− транспортний;
− підготовчий (технологічний);
− поточний;
− резервний (страховий).
1. У транспортний запас, що звичайно не перевищує двох днів, оборотні
кошти вкладаються на період з моменту оплати виставленого постачальником
рахунку до прибуття вантажу на склад підприємства.
2.
Підготовчий запас створюється на період часу, необхідного для
приймання, складування та підготовки до виробничого використання
матеріальних ресурсів.
3. Найбільший за розміром є поточний запас сировини (матеріалів) та
інших елементів оборотних фондів (предметів праці).
Його обчислюють у межах половини середнього інтервалу між поставками
певних видів матеріальних ресурсів (наприклад, за умовами договору між
постачальником і споживачем передбачене надходження матеріалів один раз на
місяць, то їхній поточний запас має забезпечувати 15 днів роботи).
4. Визначення резервного (страхового) запасу може здійснюватися двома
способами :
− за середнім відхиленням фактичних строків поставки від передбачених
договором;
− за періодом, необхідним для термінового оформлення замовлення та
доставки матеріалів від виробника до споживача.
Норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах
1. Паливо
Норматив за цим елементом розраховується для всіх видів палива, які
використовуються на підприємстві, крім газу, за формулою:
Нпал = N * ( В пал дн – В газ дн ),
N = N трансп + N підг + N пот + N рез .

2. Матеріали
При нормуванні матеріалів оборотні кошти поділяють на дві групи:
А) Основні матеріали та матеріали, які мають у вартості продукції питому вагу
70-80 %. Норматив розраховують методом прямого рахунку, по кожному виду
матеріалів з урахуванням норми запасу та одноденних витрат матеріалів:
Н мат = N * В одн .
Б) Для другої групи норматив оборотних коштів розраховують аналітичним
способом на підставі фактичних даних за звітний період:
N = З зв / В ,
де З зв – середній залишок матеріалів у звітному періоді;
В – одноденні витрати.
3. Запасні частини
Розраховується методом прямого рахунку для деталей, які мають значну
питому вагу в устаткуванні:
Н з.ч. = N зч * (N м * Nд * К * Ц ) / Т,
де N м – кількість механізмів, які мають запасні частини даного виду;
N д – кількість деталей в одному механізмі;
К – коефіцієнт, що враховує пониження потреби в запасних частинах по
однорідних деталях у зв’язку з тим, що при наявності великої кількості
взаємозамінюваних та одноіменних деталей і однотипних механізмів потреби в
поточних залишках запасних частин знижуються;
Ц – ціна однієї деталі;
Т – строк служби деталей.
4. Малоцінні і швидкозношувані предмети
Норматив для цієї групи розраховується за формулою
Н мбп = N мбп * Ч,
N = (В зв – З нос) / Ч,
де N мбп – норма запасу МШП, у гривнях на 1 робітника;
Ч – середньооблікова чисельність робітників;
В зв – фактична вартість МШП у звітному періоді;
З нос – знос МШП.
Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві можна визначити за
формулою
Н ок нв = V д * Т ц * К нв,
де V д – середньодобовий випуск продукції за її виробничою собівартістю;
Т ц – середня тривалість виробничого циклу у днях;
К нв – коефіцієнт наростання витрат (собівартість незавершеного
виробництва).
Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах
1. Витрати майбутніх періодів
Розраховується, виходячи із залишку коштів на початок періоду та суми
витрат протягом розрахункового періоду з відрахунком величини наступного
погашення витрат за рахунок собівартості продукції,
Н мп = В поч + В пл – В пог.пл ,
де В поч – залишки коштів на початок періоду;
В пл – сума витрат, які слід буде зробити в плановому році;
В пог.пл – сума майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості
продукції.
2. Готова продукція
Н гп = В д * З дн ,
де В д – одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю;
З дн – норма запасу готової продукції в днях.
3. Розрахунки зі споживачами
Комунальні підприємства авансують упродовж пільгового періоду своїх абонентів
на суму одноденних доходів:
Н аб = N л * Q одн ,
де N л – сума пільгового строку сплати за спожиту продукцію, дн;
Q одн – одноденний обсяг реалізованої продукції.
3. Показники ефективності використання обігових коштів.
Ефективність використання оборотних активів на підприємстві має важливе
значення, оскільки справляє значний вплив на загальну ефективність всієї
сукупності засобів, залучених підприємством. Це пояснюється тим, що тривалість
обороту основних і оборотних засобів суттєво відрізняється через принципові
відмінності за характером участі у виробничому процесі основних та оборотних

фондів. Якщо перші неодноразово беруть участь у процесі виробництва, то
оборотні фонди − один раз, повністю споживаючись у кожному його циклі.
Оборот основних фондів вимірюється роками, водночас як оборотні фонди і
фонди обігу протягом року здійснюють, як правило, декілька оборотів. Отже,
оборотні активи, що обслуговують оборот оборотних фондів і фондів обігу,
багато в чому визначають загальні темпи і ефективність виробництва.
В системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи
підприємства і зміцнення його фінансового стану, важливе місце займають
питання раціонального використання оборотних активів.
Ефективність використання оборотних коштів не можна виміряти за
допомогою одного показника. Для цього необхідна система показників,
найважливішим з яких є швидкість обертання. Цей показник обчислюється у днях
і характеризується періодом, за який оборотні кошти підприємства здійснюють
один оборот.
О=

С∙Д
Р

де О − термін обертання оборотних коштів (днів);
С − середні залишки нормованих оборотних коштів (грн);
Д − тривалість періоду, за який обчислюється обертання (днів);
Р − обсяг реалізованої продукції (грн).
Цей показник водночас відображає обсяг реалізації створених товарів і
наданих послуг за даний період і ефективність використання матеріальних засобів
і коштів.
Обертання оборотних коштів обчислюється за планом і фактично.
Порівнюючи фактичний час обертання з плановим, визначають прискорення або
сповільнення обертання як щодо всіх нормованих оборотних коштів, так і до
окремих їх статей.
Для характеристики ефективності використання оборотних коштів
використовується коефіцієнт обертання (Ко), який визначається за формулою:
Ко =

Р
С

де Р − обсяг реалізованої продукції (грн);
С − середні залишки нормованих оборотних коштів (грн).
Цей показник характеризує кількість оборотів оборотних коштів за звітний
період. Чим більше оборотів здійснюють оборотні кошти, тим краще вони
використовуються.

Коефіцієнт завантаження визначається за формулою:
Кз =

С
Р

де Кз − коефіцієнт завантаження оборотних коштів (коп.).
Він характеризує величину оборотних коштів на 1 грн реалізованої
продукції. Чим менше оборотних коштів припадає на одну гривню реалізованої
продукції, тим краще вони використовуються.
Коефіцієнт ефективності (Ке) визначається за формулою:
Ке =

П
С

де П − прибуток від реалізації товарної продукції (грн).
Цей показник характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних
коштів. Чим більший він, тим ефективніше використовуються оборотні кошти.
В результаті прискорення обертання оборотних активів з обігу
вивільняються матеріальні ресурси і джерела їх формування, при уповільненні −
до обігу залучаються додаткові активи.
Вивільнення оборотних активів може бути абсолютним і відносним.
Абсолютне має місце у випадку, коли фактичні залишки оборотних активів менші
від нормативу або залишків попереднього періоду при збереженні чи перевищенні
обсягу реалізації за визначений період.
Відносне вивільнення має місце у випадках, коли прискорення їх обертання
відбувається одночасно зі зростанням виробничої програми підприємства,
причому темп зростання залишків виробництва випереджає темп зростання
залишків оборотних активів.
Прискорення обертання оборотних активів і вивільнення в результаті цього
їх певної суми дає змогу підприємству спрямувати їх за своїм бажанням і обійтись
без залучення додаткових фінансових ресурсів.
Пошук шляхів поліпшення оборотних активів передбачає насамперед
впровадження сучасних технологій та інших досягнень науково-технічного
прогресу, що забезпечують економію ресурсів, здешевлення виробництва і
зростання якості продукції. Важливу роль у цьому відіграє удосконалення
відносин з іншими господарюючими суб’єктами, контрагентами даного
підприємства. Мова йде про удосконалення умов матеріально-технічного
обслуговування. Крім того, покращання свого становища на ринку передбачає
стабільність у відносинах з покупцями, вибір форм розрахунків, що гарантують
платежі і забезпечують прискорення завершення реалізації продукції і

надходження коштів на рахунки підприємства. Це не тільки сприяє поліпшенню
фінансового стану конкретного підприємства, а й забезпечує закріплення
господарських зв’язків, поліпшення фінансової і платіжної дисципліни.
4. Шляхи поліпшення використання обігових коштів.
Удосконалення механізму управління оборотними коштами підприємства є
одним з головних чинників підвищення економічної ефективності виробництва на
сучасному етапі розвитку економіки. В умовах соціально-економічної
нестабільності та мінливості інфраструктури важливе місце в поточній
повсякденній роботі фінансового менеджера займає управління оборотними
коштами, тому що саме тут криються основні причини успіхів і невдач всіх
виробничо-комерційних операцій організації.
Раціональне використання оборотних коштів в умовах їх хронічного
дефіциту є одним з пріоритетних напрямків діяльності підприємств, в основі
якого правильне керування оборотними коштами і запасами; розробка і
впровадження заходів, що сприяють зниженню матеріалоємності продукції і
прискоренню руху оборотних коштів. Підприємства у випадку ефективного
управління оборотними коштами і запасами досягатимуть випереджального
економічного стану, збалансованого по ліквідності і прибутковості.
Прискорення оборотності оборотних коштів досягається різними заходами.
На стадії створення виробничих запасів такими шляхами можуть бути:
− впровадження економічно обґрунтованих норм запасу;
− наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, що комплектують
виробів і ін. до споживачів;
− широке використання прямих тривалих зв'язків;
− розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а
також оптової торгівлі матеріалами й устаткуванням;
− комплексна механізація й автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт
на складах.
На стадії незавершеного виробництва:
− прискорення науково-технічного прогресу, упровадження прогресивної
техніки і технології;
− розвиток стандартизації, уніфікації, типізації;
− удосконалювання
форм
організації
промислового
виробництва,
застосування дешевих конструктивних матеріалів;
− удосконалювання системи економічного стимулювання ощадливого
використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;
− збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом.
На стадії обігу прискорення оборотності оборотних коштів досягається за
рахунок:

− наближення споживачів продукції до її виготовлювачів;
− удосконалювання системи розрахунків;
− збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень
по прямих зв’язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з
заощаджених матеріалів;
− ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується по партіях, в
асортиментові, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з
укладеними договорами.
На основі проведеного аналізу руху оборотних коштів низки підприємств
Мелітопольського району, можна зазначити, що економічне значення
заощадження оборотних фондів, у сучасних умовах господарювання, є однією з
важливих проблем кожного підприємства, одним із напрямків її вирішення є
економія матеріальних ресурсів та пошук резервів їх кращого використання.
Основними джерелами економії сировини та матеріалів повинно стати:
− зниження ваги виробів;
− зменшення питомих витрат матеріалів;
− скорочення відходів і витрат сировини та матеріалів;
− використання відходів;
− використання вторинної сировини.
Головним напрямком економії матеріальних ресурсів на підприємстві є
збільшення виходу кінцевої продукції з однієї і тієї самої кількості сировини і
матеріалів, що залежить від технічного рівня виробництва, рівня кваліфікації,
майстерності робітників, що виготовляють продукцію, раціональної організації
матеріально-технічного забезпечення, норм витрат і запасів матеріальних
ресурсів.
Важливим напрямком економії матеріальних ресурсів є скорочення втрат у
виробничому процесі. Для цього потрібно забезпечити необхідні умови
зберігання, перевезення як матеріальних ресурсів, так і готової продукції;
раціонально готувати паливо, сировину, застосовувати ефективну, дійову систему
економічного стимулювання працівників.
Прискорення оборотності оборотних коштів матиме важливе значеня
для підприємства тому, що в результаті прискорення оборотності із
обооту вилучаються кошти, які можна використати як для збільшення
виробничої програми, так і на інші цілі.
Економія матеріальних ресурсів, характеризуватиметься зниженням
абсолютної та питомої витрати окремих видів ресурсів, та дасть змогу з такої
самої кількості сировини й матеріалів виготовляти більше продукції без
додаткових затрат суспільної праці, підвищувати ефективність виробництва в
цілому на кожному підприємстві.
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Лекція №5-6
Тема: Трудовий потенціал підприємства
План заняття
1. Класифікація та структура, показники наявності та руху персоналу.
2. Методи оцінки персоналу.
3. Продуктивність праці та методи її встановлення.
4. Фактори, що впливають на підвищення продуктивності праці.
5. Оплата праці на підприємстві: суть, функції, поняття, державна політика.
6. Державне регулювання оплати праці та соціального захисту.
7. Форми та системи оплати праці.
8. Класифікація доплат до заробітної плати.
Хід заняття
1. Класифікація та структура, показники наявності та руху персоналу.
Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом
розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація
діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки,
рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу
підприємства, організації.
Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх
(характер
продукції,
технології
та
організації
виробництва)
і
зовнішніх факторів (демографічні процеси, юридичні та моральні норми
суспільства, характер ринку праці тощо). Вплив останніх конкретизується у
таких параметрах макроекономічного характеру, як:
чисельність
активного
(працездатного) населення, загальноосвітній його рівень, пропозиція робочої
сили, рівень зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У свою чергу ці
характеристики обумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів.
Трудові ресурси − це частина працездатного населення, що за своїми
віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності.
Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, які вже працюють) та
потенційні (ті, що мають бути залучені до певної праці у перспективному періоді).
Саме трудові ресурси, реальні та потенційні, є одним з головних об'єктів
управління на рівні як макросистем (держава, регіон, галузь), так і мікросистеми
(підприємство). Управління трудовими ресурсами підприємства охоплює певні
етапи.
Для характеристики усієї сукупності працівників підприємства
застосовуються терміни − персонал, кадри, трудовий колектив) .
Персонал підприємства являє собою сукупність постійних працівників, що
отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної
діяльності.

Окрім постійних працівників, у діяльності підприємства можуть брати
участь інші працездатні особи на основі тимчасового трудового договору
(контракту). Враховуючи те, що багато підприємств поза основною діяльністю
виконують функції, які не відповідають головному їх призначенню, всі
працівники підрозділяються на дві групи: персонал основної діяльності та
персонал неосновної діяльності. Зокрема, у промисловості до першої групи промислово-виробничого
персоналу − відносяться
працівники
основних,
допоміжних та обслуговуючих виробництв, науково-дослідних підрозділів та
лабораторій,
заводоуправління,
складів, охорони − тобто
всі
зайняті
у виробництві або
його
безпосередньому
обслуговуванні.
До
групи
непромислового персоналу входять працівники структур, які хоч і знаходяться на
балансі підприємства, але не зв'язані безпосередньо з процесами промислового
виробництва, а саме: житлово-комунального господарства, дитячих садків та ясел,
амбулаторій, учбових закладів тощо.
Такий розподіл персоналу підприємства на дві групи необхідний для
розрахунків заробітної плати, узгодження трудових показників з вимірниками
результатів виробничої діяльності (при визначенні продуктивності праці
приймається, як правило, чисельність тільки промислово-виробничого
персоналу). Разом з тим поширення процесів інтеграції промислових систем з
банківськими, комерційними та іншими господарськими структурами
вищезазначене групування персоналу стає все більше умовним.
У
відповідності
з
характером
виконуваних
функцій персонал
підприємства поділяється звичайно на чотири категорії: керівники, спеціалісти,
службовці, робітники.
Керівники − це працівники, що займають посади керівників підприємств та
їх структурних підрозділів. До них відносяться директори (генеральні директори),
начальники, завідуючі, керуючі, виконроби, майстри на підприємствах, у
структурних одиницях та підрозділах;
повні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, повний механік
тощо), а також заступники відповідно до вищеперелічених посад.
Спеціалістами вважаються працівники, що займаються інженернотехнічними, економічними та іншими роботами, зокрема − інженери, економісти,
бухгалтери, нормувальники, адміністратори, юрисконсульти, соціологи тощо.
До службовців відносяться працівники, що здійснюють підготовку та
оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування (тобто
виконують суто технічну роботу), зокрема − діловоди, обліковці, архіваріуси,
агенти, креслярі, секретарі-друкарки, сценографісти тощо.
Робітники безпосередньо зайняті у процесі створення матеріальних
цінностей, а також ремонтом, переміщенням вантажів, перевозкою пасажирів,

наданням матеріальних послуг та ін. Окрім того, до робітників відносяться
двірники, прибиральниці, охоронці, кур'єри, гардеробники.
В аналітичних цілях всіх робітників можна поділити на основних − тих, що
безпосередньо беруть участь у процесі створення продукції, та допоміжних − тих,
які виконують функції обслуговування основного виробництва. Поступово, з
розвитком виробництва, його механізації та автоматизації межі між основними та
допоміжними робітниками стираються, а роль останніх (зокрема наладчиків,
механіків) зростає.
Важливим напрямом класифікації персоналу підприємства є його розподіл
за професіями та спеціальностями.
Професійний склад персоналу підприємства залежить від специфіки галузі
діяльності, характеру продукції чи послуг, що надаються, рівня технічного
розвитку. Кожна галузь має властиві лише їй професії та спеціальності. В той же
час існують загальні (наскрізні) професії робітників та службовців. Так,
наприклад, у харчовій промисловості нараховується 850 професій та
спеціальностей і з них тільки біля половини є специфічними для цієї галузі.
Класифікація працівників за кваліфікаційним рівнем базується на їх
можливостях виконувати роботи тієї чи іншої складності.
Кваліфікація − це сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що
визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних
функцій обумовленої складності. Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів та
службовців характеризується рівнем освіти, досвідом роботи на тій або іншій
посаді. Відрізняють спеціалістів найвищої кваліфікації (працівники, що мають
наукові ступені та звання), спеціалістів вищої кваліфікації (працівники з вищою
спеціальною освітою та значним практичним досвідом), спеціалістів середньої
кваліфікації (працівники з середньою освітою та деяким практичним досвідом),
спеціалістів-практиків (працівники, що займають відповідні посади − інженерні,
економічні, але не мають спеціальноїосвіти).
За рівнем кваліфікації робітники поділяються на чотири групи:
висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані і некваліфіковані. Вони
виконують різні за складністю роботи і мають неоднакову професійну підготовку.
Рух (оборот) працівників на підприємстві характеризують такі показники:
− коефіцієнт обороту за прийомом (kоп) − це відношення чисельності всіх
прийнятих працівників за даний період (Чпр) до середньоспискової чисельності
працівників (Чсп) за той же період визначається за формулою:
8ОП =

ЧПР
ЧСП

− коефіцієнт обороту за вибуттям (kов) − це відношення усіх вибулих

працівників (Чвиб) до середньоспискової чисельності працівників (Чсп), яке
обчислюється за формулою:
8ОВ =

ЧВИБ
ЧСП

− коефіцієнт плинності кадрів (kпл) − це відношення вибулих з підприємства
працівників з неповажних причин (з ініціативи працівника, через прогули,
порушення трудової дисципліни тощо) (Чвибнп) до середньоспискової чисельності
(Чсп), який визначається за певний період за формулою:
8ПП =

ЧВИБнп
ЧСП

Для оцінки персоналу підприємства можна використовувати також
показники, що визначають рівень трудової дисципліни за кількістю неявок на
роботу; відповідність кваліфікації працівників рівню складності виконуваних
робіт; показники, що характеризують структуру персоналу підприємства тощо.
Рівень дисципліни (kд) визначає кількість неявок (невиходів на роботу) (tн)
до загальної кількості відпрацьованих за визначений період людино-годин (Теф) і
обчислюється за формулою:
8Д =

;Н
ТЕФ

Відповідність кваліфікації працівників рівню складності виконуваних робіт
(kв) визначається як співвідношення середнього тарифного розряду групи
працівників (Rпp) і середнього тарифного розряду виконуваних робіт (Rp) за
формулою:
8В =

ПР
Р

Структура персоналу підприємства представляє собою характеристику
питомої ваги кожної з його складової груп (Ічі), відтворену у відсотках до
сумарної чисельності всього промислово-виробничого персоналу підприємства
(Чпвп). вона розраховується за формулою :
Ічі =

Чі
∙ 100%
ЧПВП

2. Методи оцінки персоналу.
Методи оцінки персоналу мають відповідати структурі підприємства,
характеру діяльності персоналу, цілям оцінки, бути простими і зрозумілими;
включати 5−6 кількісних показників, поєднувати письмові та усні завдання.
Методи оцінки діляться на традиційні і нетрадиційні. Перші сфокусовані на
окремого працівника і ґрунтуються на суб’єктивній оцінці керівника або колег.
Традиційні методи ефективні у великих ієрархічних організаціях, які працюють в
умовах досить стабільного зовнішнього середовища. їхніми недоліками с те, то
оцінка дається окремому працівнику без врахування цілей організації, ґрунтується
на оцінці керівника, при повному ігноруванні думки колег по роботі, підлеглих,
клієнтів і т. д.; орієнтується на минуле (досягненні результати) і не враховуються
довготермінові перспективи розвитку організації і працівника.
Нетрадиційні методи − розглядають робочу групу (підрозділ, бригаду,
колектив) і ставлять акцент на оцінку працівника його колегами і здатність
працювати в групі; оцінка окремого працівника і робочої групи проводиться з
урахуванням результатів всієї організації, і до уваги береться не тільки успішне
виконання сьогоднішніх функцій, а й здібності до професійного розвитку й
освоєння нових професій і знань. Нетрадиційні методи почали застосовуватись 15
років тому, але вже зараз виступають як «стандартні» методи оцінки в багатьох
фірмах світу. В літературних джерелах виділяють цілу систему методів,
основними з яких є:
− метод стандартних оцінок − суть його полягає в тому, то керівник заповнює
спеціальну форму, характеризуючи кожен аспект роботи працівника. Це простий і
доступний метод, але оцінка має суб'єктивний характер; письмовий відгук
керівника у вільній чи встановленій формі; ранжування працівників на основі
попарних зрівнянь у межах групи; оцінку відхилення від середнього значення
сукупних трудових якостей по групах працівників; оцінка поведінки в критичних
умовах; графічне вираження оцінок;
− метод алфавітно-числової оцінки (оцінка особистих якостей). Основу
алфавітно-числової оцінки персоналу складає шкала. Відповідно до неї
зіставляються трудові досягнення й особисті якості працівника. При проведенні
даної оцінки необхідно визначити, які фактори трудової діяльності і поведінки
потрібно оцінити. Далі необхідно визначити стандарти, згідно з якими будуть
вимірюватися ці факти, установити методи їх виміру. Результати оцінки при
цьому значною мірою визначаються відношенням керівників до підлеглих, яких
атестують. Уданий час застосовують системи з досить доцільною шкалою оцінок
з різними рівнями і підрівнями. Наприклад, деякі американські підприємства
використовують систему із семи рівнів оцінок, кожний з них диференційований з
урахуванням трьох факторів:
А − оцінка працівника методом порівняння його діяльності з обов’язками

відповідно до посадової інструкції;
В − оцінка того, в якій мірі працівнику потрібна допомога і контроль з боку
безпосереднього керівника для виконання ним своїх службових обов'язків;
С − оцінка професійного досвіду працівника, який він використовує при
виконанні виробничих завдань.
Оцінка за результатами. Цей метод оцінки персоналу розглядається як
комунікаційний механізм, за допомогою якого керівник і підлеглий зацікавлені в
досягненні виробничих результатів і рівня винагород, що задовольняють обидві
сторони. Керівник виконує роль консультанта, а не оцінювача, зосереджуючи
увагу не тільки на результатах, що досягнені, але й на розвитку здібностей,
підвищенні кваліфікації, зацікавленості працівника. При даній оцінці активну
участь беруть і самі робітники. Тут часто обговорюються результати трудової
діяльності, не виставляючи оцінок. Наголос робиться на спільному вирішенні
проблем, завдань, а зарплата розглядається окремо.
Метод вимушеного вибору − експерти вибирають із набору одну
характеристику, яка найбільше підходить даному працівнику (наприклад досвід
роботи, уміння планувати, організовувати особисту працю, спостережливість).
Метод опису − передбачає послідовну ґрунтовну характеристику переваг і
недоліків працівника і може комбінуватись з метолом вимушеного вибору.
Метод вирішальної ситуації використовується для оцінки виконавців,
ґрунтується на описі «правильної» і «неправильної» поведінки працівника в
певних ситуаціях, ці описи служать ніби еталоном для зіставлення поведінки
працівника, якого оцінюють.
Метод оцінки за шкалою. Для цього будується шкала від мінімального до
максимального значення з певним інтервалом. Наприклад, знання оцінюються
максимально в 10 балів за такою шкалою: 1, 2, 4, 6, 8, 10.
Метод оцінки на основі детального опису особистості − даються
формулювання характеристик, і для оцінки працівника потрібно вибрати
найбільш відповідну до нього.
Наприклад, відношення до праці оцінюється так:
5 − дуже любить працювати;
4 − старається добре працювати;
3 − нормально працює;
2 − дещо несерйозно відноситься до праці;
1 − халатно відновиться до роботи.
Метод оцінки нормативом роботи, тобто оцінка працівника здійснюється на
основі норми на роботу, яку він виконує, в кількості, якості і часі.
Оцінка методом комітетів − робота людини обговорюється в групі.
Складається список дій, які оцінюються як позитивно, так і негативно, на основі
зіставлення якого з вимогами до працівника або посади робиться висновок з

врахуванням «ціни» досягнень.
Метод незалежних судів − не оцінка людини працівниками, які з нею
незнайомі (5−7 осіб) на основі «перехресного допиту».
Метод 360° − працівник оцінюється керівником, колегами і своїми
підлеглими. Заповнюється загальна та індивідуальна для кожного форма.
Метод моделювання ситуації − створення штучних, але близьких до
реальних умов роботи і управлінських ситуацій (підбір ділових паперів, розробка
проектів документів, інтерв’ю). Критерієм оцінки є здатність організувати і
планувати, гнучкість, стиль роботи, стійкість до стресів.
Метод ситуаційного інтерв’ю − претендентам дається опис однакових
ситуацій, а потім ставлять запитання щодо їх вирішення.
Метод інтерв’ю − претенденту дається завдання провести співбесіди з
декількома кандидатами на робочі місця і самому прийняти рішення. Цей метод
зорієнтований на перевірку умінь правильно оцінювати і підбирати працівників.
Метод колективного обговорення кандидата на посаду, метод порівняння,
коли кандидата порівнюють з реальним працівником, якого прийнято за еталон.
Слід відмітити, що в цільових, планових і оперативних оцінках як у
вітчизняній, так і в зарубіжній практиці управління умовно всі існуючі методи
об’єднують втри групи: якісні, кількісні і комбіновані.
До групи якісних методів відносять методи біографічного опису, ділової
характеристики, спеціальної усної характеристики, еталону, а також метод
обговорення.
До групи кількісних методів відносять всі методи з кількісною оцінкою
рівня якостей працівника . Найбільш поширеними є бальний і метод коефіцієнтів.
Комбіновані методи − це метоли експертної оцінки, тестування.
− За результатами оцінки персоналу формуються такі документи:
− результати тестування (екзамену) професійних знань та вмінь;
− соціально-психологічний портрет особистості;
− оцінка ділових і моральних якостей;
− аналіз шкідливих звичок і захоплень;
− оцінка рівня виробничої кваліфікації;
− висновок атестаційної комісії.
3. Продуктивність праці та методи її встановлення.
Продуктивність праці як економічна категорія представляє собою
результативність (ефективність) праці, тобто здатність людей виготовляти певну
кількість матеріальних блат за одиницю часу.
Залежно від масштабності виконуваних трудових процесів розрізняють
наступні види продуктивності пращ:
- глобальну;

- локальну;
- індивідуальну.
Глобальною продуктивністю праці (ПТг) називається узагальнений
показник народногосподарської ефективності праці по країні в цілому, який
розраховується шляхом віднесення основних макроекономічних показників
(валовий національний продукт (ВНП), валовий внутрішній продукт (ВВП),
національний дохід (НД)) до чисельності зайнятих в суспільно-господарському
виробництві (чз). Відтак, обчиспюють виробіток валового національного продукту
(валового внутрішнього продукту) (ПТг1) та виробіток національного доходу
(ПТг2) в розрахунку на одного зайнятого в суспільному господарстві протягом
встановпеного періоду за формулами:
ПТг =

ВНП (ВВП)
, грн/людину
чз

ПТгA =

НД
, грн/людину
чз

Локальною продуктивністю праці (ПТл) називають показник ефективності
праці по галузях промисловості, по групі підприємств, що випускають однорідну
продукцію. Він обчислюється як обсяг продукції (валової (ВП), товарної (ТП),
чистої (ЧП) виготовленої підприємством (галуззю, підгалуззю), до чисельності
промислово-виробничого персоналу даного підприємства (галузі, підгалузі) (Чпвп)
за формулою:
ПТЛ =

ВП(ТП ∙ ЧП)
Чпвп

Індивідуальною продуктивністю праці (ПТ1) називається результативність
праці на конкретному робочому місці, в конкретному цеху тощо. На конкретному
робочому місці його ототожнюють з нормою виробітку по конкретному виду
продукції, яка розраховується як кількість продукції в натуральному вираженні
(Q), виготовленої за одиницю робочого часу (Тр) за формулою:
ПТ =

CD

, шт/год.

Показник продуктивності праці займає центральне місце під час створення
плану з інтенсифікації та підвищення ефективності трудової діяльності. Завдання
щодо підвищення продуктивності праці орієнтує підприємство на випуск
продукції з найменшими трудовими витратами, стимулює зростання виробництва
і одночасне зменшення собівартості продукції. Мобілізуюча, дійова сила цього
завдання є більшою, коли на діяльність підприємства найменш впливають зміни
зовнішнього середовища і воно повністю відображує дійсний трудовий внесок
промислово-виробничого персоналу. Тому важливо застосувати такий показник,

який може надати вірне представлення про реальний рівень і темп зростання
продуктивності праці. В зв’язку з цим застосовують різні методи вимірювання
продуктивності праці.
Залежно від того, як і в яких показниках (натуральних чи вартісних)
визначається обсяг виготовлюваної підприємством продукції та витрати праці,
розрізняють три осноснві методи вимірювання і обчислення продуктивності
праці:
1. Натуральний.
2. Вартісний.
3. Трудовий.
При натуральному методі розрахунку продуктивності праці обсяг
виготовленої підприємством продукції обчислюють в натуральних вимірниках (в
одиницях ваги, об’єму, кількості, довжини). А сам показник має два прояви:
часовий і персоніфікований. Часовий прояв продуктивності праці (ПТнат1)
відтворює кількість виготовленої підприємством продукції (робіт, послуг) в
натуральному вимірі (Q) за одиницю часу, витраченого на її виробництво (Теф) і
визначається за формулою:
ПТНАТ =

ТЕФ

, шт/годину

Персоніфікований прояв (ПТнат2) продуктивності праці відтворює кількість
виготовленої підприємством продукції (здійснених робіт, наданих послуг) в
натуральному вимірі (Q) одним працівником підприємства (Чпвп) і визначається
за формулою:
ПТНАТA =

ЧПВП

, шт/людину

Переваги методу:
− зрозумілий і наочний розрахунок продуктивності праці;
− можливість визначення продуктивності за кількістю виготовленої продукції;
− можливість порівняння ефективності праці на стаціонарних робочих місцях.
Недоліки методу:
− не враховується якість продукції;
− неможливо порівняти продуктивність праці, якщо в цеху (на підприємстві)
виробляється неоднорідна продукція.
Для усунення останнього недоліку застосовують умовно-натуральний
метод, в основі якого лежить визначення продуктивності праці з урахуванням
коефіцієнтів якості (перевідних коефіцієнтів). Продуктивність праці за умовно-

натуральним методом.
Сфера застосування методу: в однономенклатурних виробництвах, коли
підприємство (цех) виготовляє однорідну чи порівнювану продукцію.
В цехах (на підприємствах), де виробляється декілька (багато) видів
продукції, яку неможливо порівняти за допомогою коефіцієнтів якості
(перевідних коефіцієнтів), застосовують вартісний метод обчислення
продуктивності праці.
При вартісному методі розрахунку продуктивності праці обсяг виготовленої
підприємством продукції обчислюють у вартісних вимірниках. Показник має
також два прояви: часовий і персоніфікований. Часовий прояв продуктивності
праці (ПТварт1) відтворює обсяг виготовленої підприємством продукції (здійснених
робіт, наданих послуг) у вартісному вимірі у вигляді валової (ВП) чи товарної
(ТП) продукції за одиницю часу, витраченого на її виробництво (Теф) і
визначається за формулою:
ПТВАРТ =

ВП(ТП)
, шт/годину
ТЕФ

Персоніфікований прояв (ПТварт2) продуктивності праці відтворює обсяг
виготовленої підприємством продукції (здійснених робіт, наданих послуг) у
вартісному вимірі у вигляді валової (ВП) чи товарної (ТП) продукції одним
працівником підприємства (Чпвп) і визначається за формулою:
ПТВАРТA =

ВП(ТП)
, грн/людину
ЧПВП

Переваги методу:
− можливість застосування за умов багатономенклатурного виробництва з
широким асортиментом виготовлюваної продукції;
− можливість визначення і характеристики динаміки і рівня продуктивності за
асортиментом виготовленої продукції по підприємству і в ціпому по галузі
промисловості з обчисленням темпів зростання за будь-які проміжки часу.
Недоліки методу:
− за умови зміни асортименту вироблюваної продукції, а також в умовах
спеціалізації і кооперування підприємств спотворюється дійсний показник
продуктивності праці;
− запропонований показник продуктивності праці залежить від встановлених
на продукцію цін, тобто якщо в плановому періоді в порівнянні зі звітним зростає
частка продукції, на яку встановлено високі ціни, обсяг валової (товарної)
продукції, а відтак і виробіток на одного працівника теж зростають, навіть коли

обсяги продукції в натуральному відтворенні та її трудомісткість залишились
незмінними;
− залежність від змін виробничої структури підприємства (з однієї сторони,
розгалуженість виробництва може призвести до ненавмисних втрат при
обчисленні загальної валової продукції в цілому по підприємству, з іншої організація власного виробництва напівфабрикатів всупереч отриманню їх ззовні
чи внаслідок об'єднання підприємств збільшує показник валової (товарної)
продукції, тим самим збільшуючи показник продуктивності праці);
− орієнтація показника продуктивності праці на матеріаломісткість
здебільшого на вартість минулої, уречевленої праці (сировини, матеріалів, палива,
амортизації) порівняно з вартістю живої праці, що призводить до невідповідності
встановлюваних на продукцію цін її трудомісткості на кожному окремо взятому
підприємстві, а відтак спотворюється показник валової (товарної) продукції, і, як
наслідок, - показник продуктивності праці.
Для усунення останнього недоліку часто застосовують методи обчислення
продуктивності праці за умовно-чистою чи чистою продукцією.
Чистою продукцією (ЧП) називається обсяг виготовленої підприємством
продукції у вартісному відтворенні з урахуванням тільки живої праці, іншими
словами це наново створена вартість на підприємстві. Вона розраховується як
різниця між валовою продукцією (ВП) та вартістю минулої, уречевленої праці,
тобто прямими матеріальними витратами (Вм) на сировину, матеріали, паливо,
енергію тощо і амортизацією основних фондів та нематеріальних активів, що
беруть участь у виробництві продукції (Ар), отже, включає суму оплати живої
праці (ЗП) з обов’язковими відрахуваннями (ВЗП) та заплановану до отримання
частину прибутку (DП). Відтак продуктивність праці за методом чистої продукції
визначається як відношення суми чистої продукції до чисельності промислововиробничого персоналу (чпвп) за формулою :
ПТЧП =

ВП − Вм − Ар ЗП + ПЗ + ∆П
ЧП
=
=
, грн/людину
чпвп
чпвп
чпвп

Умовно-чистою продукцією (УЧП) називається обсяг виготовленої
підприємством продукції у вартісному відтворенні з урахуванням живої і
частково − уречевленої минулої праці. Вона розраховується як різниця між
валовою продукцією (ВП) та вартістю минулої, уречевленої праці, тобто прямими
матеріальними витратами (Вм) на сировину, матеріали, паливо, енергію тощо,
отже, включає суму оплати живої праці (ЗП) з обов’язковими відрахуваннями
(ВЗП) та з урахуванням амортизації основних фондів та нематеріальних активів,
що беруть участь у виробництві продукції (Ар), а також заплановану до отримання
частину прибутку (DП). Відтак продуктивність праці за методом умовно-чистої

продукції визначається як відношення суми умовно-чистої продукції до
чисельності промислово-виробничого персоналу (чпвп) за формулою:
ПТУЧП =

УЧП ВП − Вм ЗП + ВПЗ + Ар + ∆П
=
=
, грн/людину
чпвп
чпвп
чпвп

Сфера застосування методу: в багатономенклатурних виробництвах, коли
підприємство (цех) виготовляє різнорідну продукцію, а також при складній
розгалуженій структурі підприємства.
Найбільш об’єктивні і точні показники рівня і динаміки продуктивності
праці забезпечує трудовий метод її обчислення, при якому вимірювання рівня і
динаміки продуктивності праці здійснюється за показником трудомісткості
випуску продукції
При трудовому методі обчислення продуктивності праці трудомісткість
одиниці продукції (Тм) визначається як відношення фонду витраченого робочого
часу (Теф) до кількості виготовленої продукції в натуральному відтворенні (Q).
Отже, фактична трудомісткість (Тм), або витрати робочого часу на одиницю
продукції, визначається за формулою:
ТМ =

ТЕФ

, нормо − годин

Трудомісткість (Тм) також може бути визначена як кількість праці,
витраченої працівниками для виробництва визначеної продукції, шляхом ділення
кількості відпрацьованих ними людино-годин (Чпвп х Теф) на.кількість виробленої
продукції в натуральному відтворенні (Q) за формулою:
Тм =

чПВП ∙ ТЕФ

, людино − годин

Переваги методу:
− можливість
вимірювання
будь-яких
витрат
праці
за
умов
багатономенклатур-ного виробництва з широким асортиментом виготовлюваної
продукції;
− об’єктивне і точне визначення динаміки і рівня продуктивності праці;
− зміна асортименту продукції чи організаційної структури підприємства не
спотворює показників продуктивності праці.
Недоліки методу:
− запропонований показник продуктивності праці не залежить від
встановлених на продукцію цін, він не орієнтований на цінові детермінанти, хоча
в деяких випадках припускається розрахунок трудомісткості на одиницю
виготовленої продукції у вартісному відтворенні.

4. Фактори, що впливають на підвищення продуктивності праці.
Фактори продуктивності праці визначають її рівень та пов'язані з працею,
ресурсами і середовищем.
Фактори − це рушійна сила, суттєва причина, обставина, що впливає на
певний процес або явище та змінює рівень і динаміку продуктивності.
Дію факторів, їх виявлення і реалізацію необхідно розглядати в тісній
залежності від природних і суспільно-економічних умов.
Природні умови − це те середовище, в якому здійснюється суспільний
процес виробництва : природні ресурси, грант, кліматичні особливості тощо.
Суспільно-економічні умови визначаються характером виробничих
відносин, розвитком ринкових відносин, ступенем розвитку продуктивних сил,
рівнем життя.
Об’єктивні умови виробництва є відносно стабільними і не залежать від
трудових зусиль працівників, вони визначають рівень продуктивності.
Відхилення від середнього рівні суб'єктивних умов виробництва також
впливають на продуктивність праці.
Внутрішні фактори знаходяться у зоні контролю окремого підприємства, а
зовнішні фактори впливають на стратегію діяльності підприємства і
продуктивність. На рисунку наведена одна із класифікацій факторів
продуктивності:
Природні умови

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Географічне положення підприємства

Об’єктині
умови
виробництва

Виробнича потужність, структура, комбінація і маштаби
виробництва
Характер і глибина галузевого і міжгалузевого поділу
праці
Умови праці
Тех. застос. наукових досягнень у виробництві

Суб’єктивні
умови
виробництва

Освітній і культурний ріень праціників
Досвід і професійні навички
Рівень спецпідготовки і кваліфікації
Політичні, соціальні та економічні аспекти

Змішані
фактори

Внутрішні
фактори

Урядові рішення і інституційні механізми
Фінанси, транспорт, комунікаційні ресурси
«Тверді»: виріб, техніка, технологія, сировина
«М’які»: якість робочої сили, організаційні системи і
методи, стилі і методи управління

До організаційних факторів продуктивності належать:
1) удосконалення форм організації спільного виробництва, його подальшої
спеціалізації та концентрації, удосконалення організації виробничих підрозділів і
допоміжних служб на підприємствах (транспортної, інструментальної, складської,
енергетичної тощо);
2) удосконалення організації праці шляхом поглиблення поділу і кооперації
праці, впровадження багатоверстатного обслуговування, розширення сфери
суміщення професій і функцій; застосування передових методів і прийомів праці;
удосконалення організації та обслуговування робочих місць; поліпшення
нормування праці(впровадження технічно обґрунтованих норм затрат праці,
розширення сфери нормування праці); застосування гнучких форм організації
праці; поліпшення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; поліпшення умов
праці; удосконалення матеріального стимулювання праці;
3) удосконалення організації управління виробництвом шляхом
удосконалення системи управління виробництвом, поліпшення оперативного
управління виробничим процесом, впровадження автоматизованих систем
управління виробництвом.
5. Оплата праці на підприємстві: суть, функції, поняття, державна
політика.
Нормативні документи, що регулюють питання оплати праці:
− Закон України «Про оплату праці»;
− Кодекс законів про працю;
− Господарський кодекс;
− та інші.
Оплата праці − ціна трудових ресурсів, задіяних у виробничому процесі.
Заробітна плата − це винагорода,
обчислена,
як
правило,
у
грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу (Кодекс законів про працю, Стаття 94.
Заробітна плата).
Розмір заробітної плати
залежить
від складності
та умов
виконуваної
роботи,
професійно-ділових
якостей
працівника,
результатів
його
праці та господарської діяльності підприємства,
установи, організації і максимальним розміром не обмежується.
Оплата праці складається з основної й додаткової (Закон України «Про
оплату праці», Стаття 2. Структура заробітної плати).
Основна заробітна плата. Це − винагорода за виконану роботу відповідно
до встановлених норм праці (норм часу, норм виробітку, норм обслуговування,
посадових обов’язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів)
і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата. Це − винагорода за працю понад установлені

норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона
включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені
чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і
функцій.
Основними принципами організації заробітної плати є:
1. Забезпечення відтворювальної функції оплати праці. Реалізація цієї
функції передбачає встановлення норм оплати праці на такому рівні, що
забезпечує нормальне відтворення робочої сили.
2. Адекватне відображення потенційних здатностей працівника на підставі
оцінки його професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, а також
складності виконаних робіт. Цей принцип пов'язаний з регулюючою функцією
заробітної плати, відповідно до
якого заробітна плата повинна бути
диференційована залежно від спеціальності й кваліфікації відповідної категорії
персоналу, важливістю й складністю трудових завдань.
3. Залежність грошової винагороди від індивідуальних та колективних
результатів праці.
4. Персоніфікація оплати праці.
На підставі вищезгаданих принципів можна сформулювати основний
принцип організації оплати праці, а саме: підприємство не може набрати та
утримати робочу силу, якщо воно не сплачує винагороду за
конкурентоспроможними ставками та не має шкали оплати, яка стимулює людей
до роботи на даному підприємстві.
На формування величини заробітної плати впливають наступні фактори:
1. Зовнішні фактори:
− співвідношення попиту та пропозиції на ринку праці, рівень безробіття;
− динаміка цін на споживчі товари та послуги, рівень інфляції;
− рівень та стан економічного розвитку країни;
− життєвий рівень населення;
− податкова політика держави;
− та ін.
2. Внутрішні фактори:
− фінансові можливості роботодавця (підприємства);
− рентабельність виробництва;
− діяльність профспілок;
− та ін.
Поряд з наведеними факторами, які впливають на загальний рівень
заробітної плати, слід зазначити й такі, які визначають індивідуальний заробіток,
а саме:
1. Фактори, пов’язані з характером роботи:
− складність виконуваних робіт;

−
−
−
−

умови праці;
рівень відповідальності;
кваліфікаційні вимоги;
та ін.
2. Кадрові фактори:
− умови контракту (трудової угоди);
− стаж роботи;
− освіта;
− досвід роботи;
− та ін.
Державна політика оплати праці практично реалізується через механізм її
регулювання:
− встановлення мінімальної заробітної плати;
− інших державних норм і гарантій щодо оплати праці;
− міжгалузевих співвідношень в оплаті праці;
− умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях й установах;
− максимальних розмірів посадових окладів керівників державних
підприємств; рівня оподатковування підприємств і доходів працівників.
Мінімальна заробітна плата − законодавчо встановлений розмір заробітної
плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися
оплата за виконану працівником місячну, а також годинну норму праці, обсяг
робіт (стаття 95 Кодексу законів про працю України).
До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки та
компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною
гарантією обов'язковою на всій території України для підприємств, установ,
організацій усіх форм власності й господарювання та фізичних осіб.
Економічні, правові й організаційні аспекти заробітної плати на виробничих
підприємствах регулюються Законом України «Про оплату праці» та Кодексом
законів про працю і обумовлюються в контракті або в трудовій угоді, що
оформляється при встановленні трудових відносин працівника з підприємством
(власником).
При організації оплати праці підприємець повинен:
− визначити форму й системи оплати праці робітників підприємства;
− розробити систему посадових окладів для керівників, фахівців і службовців;
− установити критерії й визначити розміри доплат для працівників.
Основою організації оплати праці є тарифна система, що містить у собі
тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні
характеристики (довідники).
Тарифна система
оплати
праці використовується для розподілу

робіт залежно від їх складності,
а працівників − залежно
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їх
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та
за
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− Тарифно-кваліфікаційні довідники у вигляді Єдиного тарифнокваліфікаційного довідника робіт і професій робітників (ЄТКД) − це збірник
нормативних актів, що містить кваліфікаційні характеристики робіт і професій,
згруповані по виробництвах і видах робіт. ЄТКД призначено для тарифікації
робіт, надання кваліфікаційних розрядів робітника, а також для формування
навчальних програм підготовки й підвищення кваліфікації робітників.
− Тарифна сітка − це шкала, що складається з тарифних розрядів та тарифних
коефіцієнтів, які визначають у скільки разів тарифна ставка даного розряду
більше тарифної ставки першого розряду, тарифний коефіцієнт якої рівняється 1
(одиниці). За першим розрядом тарифікуються прості роботи, виконання яких не
потребує професійної підготовки.
− Тарифна ставка − це норма оплати праці за одиницю відпрацьованого часу.
Тарифна ставка першого розряду є основною (найменшою), а оплата праці для
інших розрядів визначається множенням тарифної ставки першого розряду на
відповідний тарифний коефіцієнт.
6. Державне регулювання оплати праці та соціального захисту.
Державне регулювання оплати праці полягає в запровадженні тарифної
системи, форм і систем оплати праці, єдиних тарифних умов.
Тарифна система − це сукупність тарифних сіток, ставок, схем посадових
окладів і тарифно-кваліфікаційних довідників. Вона є основою для формування і
регулювання заробітної платні.
Договірне регулювання оплати праці на всіх рівнях здійснюється відповідно
до Закону України "Про колективні договори і угоди".
Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижчу, ніж
норми, визначені генеральною, галузевою або регіональною угодами, але не
нижчу ніж державні норми і гарантії в оплаті праці, можуть застосовуватися лише
тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не
більше, ніж шість місяців.
З метою поглиблення економічних реформ та розв’язання однієї з
найгостріших соціальних проблем розпочата розробка Концепції подальшого

реформування оплати праці в Україні.
Відповідно до Концепції реальне підвищення заробітної платні стане
можливим за рахунок забезпечення: зростання обсягів виробництва,
продуктивності праці, фінансової стабілізації підприємств, ліквідації
заборгованості із заробітної платні у виробничій та бюджетній сферах, задіяння
механізму фіксованої санації та банкрутства підприємств тощо.
Соціальна політика − це система управлінських, регулятивних,
організаційних, саморегулятивних заходів, дій, цілеспрямованої діяльності
суб'єктів
господарювання,
скерована
на
забезпечення
оптимального
функціонування соціальних відносин, умов для їх розвитку, всебічної
самореалізації соціального потенціалу особистості, її соціальної безпеки
(А. Ф. Мельник та ін.). Основним координуючим суб’єктом виступає соціальна
держава, яка за своїм потенціалом переважає можливості інших суб'єктів цього
процесу.
Особливістю соціальної політики України у трансформаційний період є:
надання пріоритету проблемам соціального захисту населення, підвищення ролі
особистого трудового доходу і ліквідації системи утримань, формування нового
механізму фінансування та регулювання розвитку соціальної сфери.
Основний зміст політики соціального захисту працездатного населення
зводиться до створення необхідних умов підвищення кожним працівником свого
добробуту за рахунок особистого трудового вкладу. підприємництва, ділової
активності.
З урахуванням сучасного стану економіки в Україні метою державного
регулювання доходів та споживання є соціальний захист населення від зростання
цін та гарантоване забезпечення прожиткового мінімуму громадян.
На макрорівні функції державного регулювання рівня життя і соціального
захисту населення виконують Міністерство економіки і Міністерство праці та
соціальної політики України. За умов недосконалості ринкових механізмів
головною формою державного регулювання є планові розробки системи
показників, які характеризують матеріальні основи, стан і розвиток рівня життя
населення. Серед них можна назвати такі: рівні та структура доходів, споживання
населенням матеріальних благ і послуг; стан споживчого ринку; соціальні гарантії
малозабезпеченим верствам населення.
Доходи населення формуються на підставі: грошових коштів (включаючи
оплату праці, грошові виплати з суспільних фондів споживання) та доходів в
натуральній формі. Для розрахунків грошових доходів складають баланс
грошових доходів і видатків населення. Цей баланс відображає обсяг і джерела
грошових надходжень, обсяг і структуру витрат, співвідношення між грошовими
доходами населення, роздрібним товарообігом, обсягом платних послуг і
заощаджень. На підставі балансу визначають рівень забезпечення населення

готівкою, задають головні параметри для розрахунку показника емісії грошей.
Баланс характеризує середній рівень достатку населення, дає змогу: визначити
реальні доходи, загальний обсяг платоспроможності попиту, розраховувати
показники інфляції тощо.
До системи державного регулювання належить, індексація грошових
доходів населення. Головна її мета − збереження рівня життя населення у випадку
зростання цін або, як мінімум, захист його найменш забезпечених верств.
Держава може застосовувати два варіанти індексації. Один повністю зберігає
рівень життя населення, інший − передбачає компенсацію лише для частини
населення. Індексації підлягають грошові доходи громадян, шо не мають
одноразового характеру: державні пенсії, соціальна допомога, стипендії, оплата
праці, відшкодування в разі втрати працездатності.
Отже, держава бере на себе відповідальність щодо забезпечення лише
мінімальних соціальних гарантій, які відповідають науково обгрунтованому
мінімальному рівню споживання населенням матеріальних благ. Вихідною
інформацією для розробки цих бюджетів є комплекс нормативів щодо
споживання продовольчих товарів і послуг, прогнозні дані із соціальнодемографічної, статево-вікової структури населення, рівень середньодушового
сукупного доходу, прогнозування оцінки індексів споживчих цін, регіональна
структура споживання.
7. Форми та системи оплати праці.
Основними показниками результатів праці є кількість зробленої продукції
(обсяг зроблених послуг) належної якості або витрачений робочий час, тобто
кількість днів (годин), протягом яких працівник був фактично зайнятий на
підприємстві. Такому поділу показників витрат праці відповідають наступні дві
форми оплати праці − відрядна й погодинна
При відрядній формі оплата визначається за встановленими розцінками за
кожну одиницю зробленої продукції або виконаний обсяг робіт.
Відрядна форма оплати праці застосовується при наступних умовах:
− Існують кількісні показники роботи, які безпосередньо залежать від
конкретного працівника.
− Є можливість точного обліку обсягу виконаних робіт.
− Існує можливість у конкретного працівника збільшити виробництво або
обсяг виконуваних робіт.
− Існує можливість технічного нормування праці.
Системи відрядної оплати праці:
1.
Проста відрядна визначається на основі відрядної розцінки й обсягів
виготовлених виробів або виконаних робіт:
Зпр.сд = ∑Qi Pi

Qі - обсяг виробництва виробів і-го найменування, шт., м, ...
Рі - відрядна розцінка за одиницю продукції, грн./шт., м, …

Pi =

Tч
= Т ч t ед
nч

Тч - годинна тарифна ставка, грн./година.;
nч - годинна норма виробітку, шт/година;
tед - трудомісткість виготовлення одиниці продукції, година/шт.
2.
Відрядно-преміальна оплата праці.
При даній системі працівник до основного заробітку одержує премії за
кількісні і якісні показники своєї праці
П + kp + ... 


Зсд.пр= ∑ Qi Pi 1 +
100


П − розмір премії до основного заробітку за виконання встановлених
показників й умов преміювання, %;
k − розмір премії за кожен відсоток перевиконання встановлених показників
й умов преміювання, %;
р − % перевиконання встановлених показників й умов преміювання, %.
3.
Непряма система передбачає, що заробіток робітника залежить не від
його особистого виробітку, а від результатів праці робітників, яких він
обслуговує. Застосовується для оплати окремих категорій допоміжних робітників,
праця яких не піддається нормуванню й обліку, але від яких у значній мірі
залежить рівень виробітку основних робітників.
Зк.сд. = Зор*α
Зор − заробітна плата основного робітника, грн;
α − відсоток оплати допоміжного працівника, %.

Зк.сд = mи ⋅ Т ф ⋅ К в.н
mи − годинна тарифна ставка, грн/ч;
Тф − фактично відпрацьований час, ч;
Квн - середній коефіцієнт виконання норм виробітку всіма основними
робітниками, що обслуговується.
4.
Акордна система оплати праці.
При даній системі розцінка встановлюється не на окрему операцію, а на
весь обсяг робіт, виходячи з діючих норм виробітку, норм часу й тарифних
ставок, із вказівкою кінцевого строку їхнього виконання.
5.
Відрядно-прогресивна система оплати праці.
При даній системі праця робітника в межах установлених норм оплачується
по прямих відрядних розцінках, а вироблення понад норми - по підвищених

(прогресивних).
Зпр.сд = Зсд + З’сд (Кр – 1)
Зсд − сума основного заробітку робітника, нарахована по прямих відрядних
розцінках, грн.;
З’сд − сума відрядного заробітку робітника, нарахована по прямих
відрядних розцінках, за частину роботи, оплачуваної по прогресивній системі,
грн.;
Кр − коефіцієнт, що показує відношення прогресивної відрядної розцінки
до основної відрядної розцінки.
При погодинній формі заробітна плата нараховується по встановлених
тарифних ставках за фактично відпрацьований час.
Умови застосування погодинної оплати праці:
− Функціонують конвеєрні типи виробництва.
− Виробничий процес строго регламентований, і збільшення випуску
продукції може привести до браку або до погіршення її якості.
− Функції робітника зводяться до спостереження за ходом технологічного
процесу.
− та ін.
Системи погодинної оплати праці:
1. Проста погодинна.
Зпов = mчТф
mч − годинна тарифна ставка, грн./ч;
Тф − фактично відпрацьований час, ч.
2.
Погодинно-преміальна − передбачає, що крім тарифного заробітку
робітник одержує премії за досягнення кількісних й якісних показників праці.
3. Оплата праці керівників, фахівців і службовців здійснюється по
встановлених посадових окладах згідно штатного розкладу й діючою системою
преміювання.
Посадовий оклад − це абсолютний розмір заробітної плати, установлений
відповідно до конкретної посади згідно із штатним розписом.
8. Класифікація доплат до заробітної плати.
Доплати та надбавки − це самостійний елемент заробітної плати з погляду її
структури. Водночас вони є складовою тарифної системи. Остання в класичному
розумінні є інструментом диференціації та регулювання рівня заробітної плати
різних груп і категорій працівників залежно від кваліфікаційного рівня,
складності виконуваних робіт, їх відповідальності, а також умов та інтенсивності
праці, специфічних особливостей підприємства.

З огляду на функціональне призначення доплати та надбавки є тим
елементом тарифної системи, за допомогою якого компенсують суттєві
відхилення від умов роботи, які визнаються нормальними й безпосередньо не
враховуються в тарифних ставках і посадових окладах.
Розглядаючи сутність надбавок, зазначимо, що вони пов’язані з якістю роботи
конкретного працівника, мають чітко виражений стимулювальний характер, і
перелік їх, що склався на практиці, достатньо обмежений. Найсуттєвішими серед
них є надбавки:
− за високу професійну майстерність робітників;
− за високі досягнення в праці службовців;
− за вислугу років;
− за виконання особливо важливої чи особливо термінової роботи;
− за знання й використання в роботі іноземних мов.
Доплати можна класифікувати за різними ознаками, а передусім за ознакою сфери
трудової діяльності.
За цією ознакою їх розподіляють на дві значні групи:
− доплати, які не залежать від сфери трудової діяльності;
− доплати, що застосовуються тільки в певних сферах прикладання праці.
До першої групи належать доплати:
− за роботу в понаднормовий час;
− за роботу у вихідні і святкові дні;
− особам, які не досягли вісімнадцяти років, за скороченої тривалості їхньої
щоденної роботи;
− робітникам, які через виробничу необхідність виконують роботи за
нижчими тарифними розрядами (тобто виплата різниці між тарифною ставкою
робітника виходячи з його фактичного розряду і тарифною ставкою,
установленою для роботи, що виконується);
− за час простою не з вини працівника;
− у разі невиконання норм виробітку та виготовлення бракованої продукції не
з вини працівника.
Інші види доплат використовують обмежено, і ці обмеження різнопланові.
Одні з них охоплюють сферу робіт з несприятливими умовами праці, інші
зумовлені особливим характером виконуваних робіт (наприклад, доплати за
роз’їзний характер роботи), ще інші встановлюються для компенсації додаткових
фізичних і розумових затрат, не пов’язаних безпосередньо з основними
функціями працівника, тощо.
Доплати, що існують у певних сферах діяльності, у свою чергу, можна
поділити на три групи.
Перша група включає доплати, що мають водночас і стимулювальний, і

компенсаційний характер, тобто доплати, що заохочуватимуть до розширення
професійного (посадового) профілю, інтенсифікації праці тощо.
До цієї групи належать доплати:
− за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
− за суміщення професій (посад);
− за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних
робіт;
− на період освоєння нових норм трудових затрат;
− бригадирам з робітників, якщо їх не звільнено від основної роботи;
− за завідування господарством;
− за виконання обов’язків майстра навчальних майстерень;
− за керівництво підсобним сільським господарством;
− за ведення діловодства та бухгалтерського обліку;
− за обслуговування обчислювальної техніки.
До другої групи належать компенсаційні доплати за умови праці, що
відхиляються від нормальних. Hайвагомішими з-поміж них є доплати:
− за роботу в нічний час;
− за роботу у важких, шкідливих для здоров’я та особливо важких і
шкідливих умовах праці;
− за інтенсивність праці;
− за перевезення небезпечних вантажів;
− за виконання робіт тільки в нічний час (наприклад, у тунелях і підземних
територіях метрополітенів).
Третя група включає доплати, пов’язані з особливим характером
виконуваних робіт (сезонністю, віддаленістю, невизначеністю об’єкта роботи
тощо), а саме:
− за багатозмінний режим роботи;
− за роботу у вихідні дні, що є робочими за графіком (текстильна
промисловість);
− водіям службових легкових автомобілів за ненормований робочий день, а
також водіям, які працюють на інших автомобілях в експедиціях і розвідувальних
партіях, зайнятих на геологічних, топографічних та інших роботах у кочових
умовах;
− за дні відпочинку (відгулу), що надаються за роботу понад нормальну
тривалість робочого часу за вахтового методу організації робіт або за
підсумковим обліком робочого часу і в інших подібних випадках;
− за роботу понад нормальну тривалість робочого часу в період масового
приймання й закладання на зберігання сільськогосподарської продукції;
− за працю понад нормальну тривалість робочого часу;

− плавскладу суден рибної промисловості, а також буксирно-транспортних і
службово-допоміжних суден;
− за обслуговування тварин на відгінних пасовищах;
− за роз’їзний характер праці.
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Лекція №7-8
Тема: Інвестиційна діяльність підприємства.
План заняття
1. Суть інвестицій та їх класифікація.
2. Джерела інвестування.
3. Показники оцінки ефективності інвестицій.
4. Форма здійснення та необхідний обсяг інвестицій для практичної
реалізації.
Хід заняття:
1. Суть інвестицій та їх класифікація.
Термін “інвестиції” походить від латинського “investire” – одягати. Поняття
інвестицій на підприємстві передусім пов’язують з кількісною і якісною зміною
виробничих потужностей. Без здійснення інвестицій неможливий нормальний
процес виробництва.
В загальноекономічному розумінні інвестиції пов’язують з балансом
підприємства. В такому розумінні інвестиції – це стан активів підприємства і
уречевлення капіталу в активах.
Визначення інвестицій у фінансах пов’язують з використанням капіталу або
довгостроковими капітальними вкладеннями з метою одержання прибутку. Отже,
інвестиції мають фінансовий і виробничий аспекти.
Закордонні вчені вважають інвестиції вирішальним базисом майбутньої
доходності підприємства. Втілення інвестиційних проектів потребує відмови від
грошових коштів сьогодні на користь отримання прибутку в майбутньому. Як
правило, на отримання прибутку слід розраховувати не раніше, ніж через рік
після початкових витрат (інвестицій). В цей період вони є основною причиною
виникнення фінансових проблем (наприклад, з ліквідністю), які підприємство
намагається вирішити через додаткове фінансування.
Згідно зі статтею1 Закону України “Про інвестиційну діяльність” під
інвестиціями розуміють “всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті
чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Такими
цінностями можуть бути:
− кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
− рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші
матеріальні цінності);
− майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші
інтелектуальні цінності;
− сукупність технічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді
технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для
організації того чи іншого виду виробництва, але незапатентованих (“ноу-хау”);

− права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами,
обладнанням, а також інші майнові права;
− інші цінності.
Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріальновиробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень...”
Існує і дещо звужене розуміння інвестицій, коли інвестиції розглядаються з
позиції потоків платежів. З такої точки зору під інвестиціями можна розуміти всі
витрати (або їх грошовий еквівалент), пов’язані з використанням капіталу
(імобілізація, уречевлення вільного капіталу). Більш вузьке розуміння інвестицій
включає сам об’єкт і строки імобілізації капіталу, які в такому випадку
виступають критерієм класифікації інвестицій.
Інвестиції представляють собою цілеспрямоване використання капіталу,
класифікація якого наведена на рисунку:
ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ
Матеріальні (реальні)

За видами цінностей

Нематеріальні( реальні)
Фінансові

За цілями застосування

Реінвестиційні
Нетто-інвестиційні

За терміном існування

Короткострокові
Довгострокові

За характером участі

Прямі
Непрямі
Державні

За позодженням
капіталу, що інветується

Приватні
Змішані
Вітчизняні
Іноземні

За цілями застосування інвестицій їх поділяють на реінвестиції (заміна
застарілих засобів) і нетто-інвестиції (придбання нових активів, розширення
виробництва тощо).
За характером участі в інвестуванні виділяють прямі і непрямі інвестиції.
Під прямими інвестиціями розуміють особисту участь інвестора у виборі об’єктів
інвестування і вкладенні коштів. Пряме інвестування здійснюється обізнаними
інвесторами, що мають досить точну інформацію про об’єкт інвестування і
детально ознайомлені з механізмом інвестування. Непрямі інвестиції пов’язані з
інвестуванням, що опосередковується інвестиційними або іншими фінансовими
посередниками. Не всі інвестори мають достатню кваліфікацію для ефективного
вибору об’єктів інвестування і подальшого управління ними. Тому вони
вкладають кошти в цінні папери, що випускаються інвестиційними або іншими
фінансовими посередниками. Такими цінними паперами можуть бути
інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів або компаній. Акумульовані
таким чином кошти посередники розміщують на свій розсуд – обирають
найефективніші об’єкти інвестування, беруть участь в управлінні ними, а
отримані прибутки розподіляють серед своїх клієнтів.
За терміном інвестування розрізняють короткострокові і довгострокові
інвестиції. Перші – це вкладення капіталу на період не більше одного року
(короткострокові депозитні внески, купівля короткострокових ощадних
сертифікатів тощо). Під довгостроковими інвестиціями розуміють вкладення
капіталу на період понад один рік, хоча інвестиційні компанії довгострокові
інвестиції деталізують в такий спосіб: до 2 років; від 2 до 3 років; від 3 до 5 років;
більше 5 років.
Інвестиції за формою власності інвесторів поділяють на: приватні, державні,
іноземні і спільні. В економічній теорії та практиці застосовується термін
“приватні” інвестиції до вкладення коштів, що здійснюють фізичні особи, а також
підприємства недержавної форми власності, насамперед – колективні. Під
державними інвестиціями розуміють вкладення, що здійснюють центральні або
місцеві органи влади за рахунок бюджетів, позабюджетних фондів і позикових
коштів, а також державні підприємства й установи за рахунок власних і
позикових коштів. Іноземні інвестиції пов’язані з вкладеннями, що здійснюють
іноземні громадяни, юридичні особи і держава. Під спільними інвестиціями
розуміють вкладення, що здійснюють резиденти та нерезиденти.
Інколи виділяють інвестиції за регіональною ознакою. Інвестиції всередині
країни (внутрішні) означають вкладення коштів в об’єкти інвестування, які
розміщені в територіальних межах даної країни. Під інвестиціями за кордоном
(зарубіжними) розуміють вкладення коштів в об’єкти інвестування, які розміщені
за межами території даної країни. До таких інвестицій відносять придбання

різноманітних фінансових інструментів інших країн – акцій закордонних
компаній, облігацій інших держав тощо.
2. Джерела інвестування.
Для пожвавлення і переходу до зростання економіки потрібно здійснити
цикл грошових ін'єкцій, достатніх для поповнення обігових коштів і нормалізації
платежів, модернізації і структурної перебудови виробництва та його
інфраструктури. Інакше кажучи, якщо гроші є повітрям економіки, останній має
зробити поштовх у вигляді пускових інвестицій.
Всього, за розрахунками Міністерства економіки, для структурної
перебудови
економіки
потрібно
близько
$200
млн.
Розглянемо основні джерела можливих інвестицій.
1. Кредити комерційних банків підприємствам. їх джерелами є грошові
внески (депозити) у банках та їх власний реінвестований прибуток. Рівні
кредитування комерційними банками суб’єктів господарської діяльності (у відс.
до ВВП) у попередні роки постійно знижувалися, що сприяло стагнації
виробництва і платіжній кризі.
2. Внутрішні позики, джерелом яких також є заощадження населення і
підприємств. Низький рівень доходів населення змушує його переважну частку
цих доходів негайно споживати. Схильність населення України до заощаджень
досить низька. Проте в заможної частини населення є вільні гроші, у тому числі в
іноземній валюті, 80–90 відс. їх зберігаються поза банківською системою і лише
10–20 відс. – у вигляді депозитів та цінних паперів.
Звертає на себе увагу невелика (19,2 відс.) частка цінних паперів, якими
володіють фізичні особи. При цьому 63,9 відс. цих паперів складають акції,
основна маса яких була придбана в обмін на приватизаційні сертифікати. Тобто
рівень мобілізації вільних коштів населення залишається надто низьким.
Державі слід удосконалити механізми залучення цих коштів, зокрема шляхом
розміщення облігацій внутрішньої державної позики серед населення та
підвищення депозитних ставок Ощадбанку. До останнього часу не мали
достатнього розвитку місцеві (регіональні) позики.
3. Прямі іноземні інвестиції і надходження прямих іноземних інвестицій
незначне щодо потреби і тому істотного впливу на економіку не справляє. Обсяг
прямих іноземних інвестицій в країну за десять років становив $4,5 млрд. –
стільки у польську економіку надходить за вісім місяців. Це можна пояснити
головним чином економічною несприятливістю більшості українських
підприємств (низькою рентабельністю, вантажем боргів, проблемами зі збутом) та
умов їх функціонування (політична нестабільність, репресивна податкова
система, недосконалість законодавства, нерозвиненість фінансового ринку тощо).

Прямі іноземні інвестиції мають деякі негативні особливості. Вони не
створюють національного капіталу, прибуток, отриманий від іноземного
інвестування, переважно вивозиться. Іноземний капітал у будь-який момент може
залишити країну, особливо якщо він вже окупився. Прямі іноземні інвестиції (біля
40 відс.) вносяться у матеріальній формі, а не грошима, що не сприяє подоланню
монетарної кризи. Крім того, значна частка іноземного капіталу інвестується в
нематеріальну сферу, хоча в останні роки цю тенденцію вдалося зламати, що
можна зазначити як позитивну тенденцію.
4. Зовнішні позики. Як джерело виробничих інвестицій зовнішні позики
використовувалися недостатньо. Відомо, що кілька великих проектів,
профінансованих за рахунок позик під гарантії уряду ще в 1993–1994 рр., досі не
окупилися, і з цими боргами розраховувався бюджет. Статистика використання
позик не оприлюднюється. Складається враження, що роботу щодо забезпечення
ефективності іноземних інвестицій досі не організовано.
5. Кошти державного і місцевих бюджетів. У консолідованому бюджеті на
капітальні вкладення спрямовувалося 3 відс. від суми витрат, або близько 1,3 відс.
від ВВП, тому бюджет не справляє істотного впливу на пожвавлення економічної
активності і структурну перебудову. Це зумовлює пасивну роль держави в
стабілізації та реструктуризації економіки. Щоправда, бюджет впливає на
економічну кон'юнктуру не тільки капіталовкладеннями, а й перерозподілом
доходів і витратами на народне господарство. Однак інвестиційна політика
особливо важлива для політики піднесення і структурної перебудови.
В Україні визнано доцільною стратегію підтримання і стимулювання розвитку
пріоритетних "точок зростання" економіки, запропоновано акумулювати для
цього бюджетні кошти і позабюджетні інвестиції у Банку реконструкції та
розвитку. Обсяг цих коштів за кілька наступних років передбачається довести до
6 відс. ВВП. Цій структурній політиці, очевидно, слід підпорядкувати і зовнішні
позики, і прямі інвестиції, створюючи їм пільгові умови в пріоритетних напрямах.
6. Залучення до легальної економіки тіньового національного
капіталу. В Україні у приватному секторі, який охоплює і тіньову економіку, за
непрямими розрахунками, обертається понад 50 відс. усього грошового капіталу
держави. При цьому "тіньовий сектор" майже не бере участі в інвестуванні
виробничих програм Його економічні інтереси зосереджені на короткостроковому
торговельно-грошовому обігу, минаючи вирішальну відтворювальну стадію. Така
інвестиційна політика в умовах економічної кризи не відповідає стратегічним
інтересам держави. Ні законодавча, ні виконавча гілки влади не вживають дійових
заходів для того, щоб максимально сконцентрувати фінансово-матеріальні
ресурси на здійсненні ефективних перетворень.
За потенційними можливостями, це найбільше джерело, яке здатне
забезпечити інвестиції, достатні для фінансування структурної перебудови на

першому етапі та переходу до стійкого піднесення. Але поки що воно не
спрацьовує. Слід зазначити, що декларації на зразок «амністії тіньового капіталу»
самі по собі не Забезпечать його повернення, проте негайно викличуть негативний
соціальний ефект. Більш ефективно може спрацювати комплекс економічних і
правових умов, зокрема, забезпечення таємниці банківських вкладів, зниження
рівня деяких податків, розроблення і запровадження спеціального законодавства
щодо захисту внутрішніх виробничих інвестицій і таке інше.
7. Другим джерелом інвестицій є прибуток підприємств. Теоретично, в міру
науково-технічного прогресу, при зростанні виробництва і підвищенні його
рентабельності роль прибутку як інвестиційного джерела зростатиме. За рахунок
подолання масової збитковості підприємств можна подвоїти обсяг прибутку
(фінансовий результат) і, як наслідок, – віднайти кошти на фінансування
інвестиційних та інноваційних проектів.
Українська економіка, як відомо, усе ще лишається малоприбутковою,
багато підприємств хронічно збиткові. На жаль, понад 40 % підприємств ще не
пристосуватися до ринкових умов господарювання її надалі працюють зі
збитками. Держава продовжує оберігати їх від банкрутства, підтримуючи таким
чином ненормальну ситуацію, згубну для національної економіки. Основні
джерела інвестицій вказані на схемі:
Джерела фінансування

Власні

Прибуток
Амортизаційні
ідрахування
Грошові заощадж.
Фізичних та
юридичних осіб
Страхове
відшкодування аварій
Кошти від продажу
акцій
Пайові та інші внески

Залучені
Банківські і
бюджетні кредити
Облігаційні позики
Інші кошти

Безоплатне фінансування
Грошові кошти
централізоаних
об’єднань
підприємств
Бюджетні
інвестиційні
асигнування
Позабюджетні фонди
Іноземні інвестиції

3. Показники оцінки ефективності інвестицій.
− Економічний аналіз ефективності інвестиційного проекту передбачає
дослідження показників, що відображають співвідношення витрат і доходів у
відповідності з інтересами його учасників. Розрізняються наступні показники
ефективності інвестиційного проекту:
− показники фінансової ефективності, що враховують фінансові наслідки
реалізації проекту для його безпосередніх учасників;
− показники бюджетної ефективності, що відбивають фінансові наслідки
здійснення проекту для державного, регіонального чи місцевого бюджету;
− показники економічної ефективності, які враховують витрати і результати,
пов’язані з реалізацією проекту, що виходять за межі прямих фінансових інтересів
учасників інвестиційного проекту.
Витрати учасників інвестиційного проекту підрозділяються на первісні
(капіталоутворюючі інвестиції), поточні і ліквідаційні, які здійснюються
відповідно на стадіях будівництва, функціонування і ліквідації.
Оцінка майбутніх витрат і результатів при визначенні ефективності
інвестиційного проекту здійснюється в межах розрахункового періоду, тривалість
якого (обрій розрахунку) приймається з врахуванням:
− тривалості створення, експлуатації і (при необхідності) ліквідації об´єкта;
− середньозваженого
нормативного
терміну
служби
основного
технологічного устаткування;
− досягнення заданих характеристик прибутку (маси і/чи норми прибутку і
т.д.);
− вимог інвестора.
Обрій розрахунку вимірюється кількістю кроків розрахунку. Кроком
розрахунку при визначенні показників ефективності в межах розрахункового
періоду можуть бути: місяць, квартал або рік.
Порівняння різних інвестиційних проектів (чи варіантів проекту) і вибір
кращого з них рекомендується робити з використанням різних показників, до яких
відносяться:
− чиста наведена вартість;
− термін окупності;
− коефіцієнт прибутковості проекту;
− внутрішня норма прибутковості;
− фондовіддача проекту.
При використанні показників для порівняння різних інвестиційних проектів
(варіантів проекту) вони повинні бути наведені до порівнянного виду.
Поряд з перерахованими вище критеріями у ряді випадків можливе
використання і ряду інших: інтегральна ефективність витрат, поріг
беззбитковості, проста норма прибутку.

Жоден з перерахованих критеріїв сам по собі не є достатнім для прийняття
проекту. Рішення про прийняття проекту повинне прийматися з урахуванням
значень усіх перерахованих критеріїв і інтересів всіх учасників інвестиційного
проекту.
Необхідним критерієм прийняття інвестиційного проектує позитивність
сальдо накопичених реальних грошей у будь-якому тимчасовому інтервалі, де
даний учасник інвестиційного процесу здійснює витрати чи одержує доходи.
Негативна величина сальдо накопичених реальних грошей свідчить про
необхідність залучення учасником додаткових власних чи позикових засобів і
відображення цих засобів у розрахунках ефективності.
Найбільш складним розділом інвестиційного аналізу є розрахунок потоку і
сальдо реальних грошей. Вони повинні бути сформовані таким чином, щоб сальдо
накопичених реальних грошей завжди приймало позитивні значення.
Важливу роль у вирішенні питання оцінки ефективності інвестиційного
проекту відіграє врахування зміни вартості грошей у часі, а також інші фактори.
Деякі з цих факторів піддаються тільки змістовному (а не формальному) обліку.
Планування інвестицій, визначення їх доцільності, прибутковості завжди є
прогнозуванням майбутніх доходів і витрат, тобто грошових потоків. У
розрахунках при оцінці порівняних обсягів коштів, що розділені між собою часом,
треба враховувати зміну їх вартості.
У загальному вигляді зміна вартості грошей у часі визначається за
формулою:
Ft = Р(1+r)´
де Ft, Р − вартість суми грошей відповідно у майбутньому і сьогодні;
(1+r)´ − коефіцієнт компаундингу;
r − банківська річна ставка;
t − порядковий номер року (починаючи з наступного за поточним), якому
відповідає значення Р.
Такий перехід від оцінювання вартості грошей сьогодні до їх вартості в
майбутньому називається компаундуванням.
Зворотний процес отримання сьогоднішнього еквівалента вартості коштів,
що мають бути в майбутньому, називається дисконтуванням.
Загальна формула приведення обсягу коштів майбутнього періоду (Ft) до
еквівалентного обсягу поточного року (Р) має такий вигляд:
P=Ft /(1+r)t,
де r − ставка дисконту;
1/(1+r)t − коефіцієнт дисконтування.
Якщо рівень r прогнозується змінним для різних років, то формула приведення
обсягу грошових надходжень у році і до поточного року матиме вигляд:

Основним принципом оцінювання ефективності інвестицій є порівняння
обсягів доходів та витрат, що їх забезпечили. Обґрунтовуючи економічну
ефективність інвестиційних проектів, застосовують комплекс показників, що
відображають різні аспекти вже зазначеного принципу і дають змогу оцінити
доцільність інвестицій.
З позицій експертної оцінки реалізація інвестиційного проекту може бути
представлена у вигляді двох взаємозалежних процесів:
− вкладення коштів у інвестиційний проект;
− одержання доходів від вкладених коштів.
При цьому безпосереднім об’єктом фінансового аналізу і визначенням
економічної ефективності інвестиційного проекту є прямі фінансові потоки (т.зв.
cash flow - потоки готівки). При розрахунку прямих фінансових потоків варто
мати на увазі принципову відмінність понять припливів і відтоків реальних
грошей від понять доходів і витрат. Існують визначені номінальні-грошові
витрати, такі як знецінення активів і амортизація основних засобів, що
зменшують чистий дохід, але не впливають на потоки реальних грошей, тому що
номінальні грошові витрати не припускають операцій по перерахуванню
грошових сум.
Усі витрати віднімаються з доходів і впливають на суму чистого прибутку,
але не при усіх витратах потрібно реальне перерахування грошей. Такі витрати не
впливають на потік реальних грошей.
З іншого боку, не всі грошові виплати (що впливають на потік реальних
грошей) фіксуються як витрати. Наприклад, покупка товарно-матеріальних
цінностей пов´язана з відтоком реальних грошей, але це не є витратою.
Для переходу до викладення порядку розрахунку фінансових потоків та їх
показників введемо умовні позначення:
Р − обсяг грошових надходжень від економічної діяльності об’єкта
інвестицій після введення його в експлуатацію;
Ві − обсяг інвестицій, що потрібні для введення об’єкта в експлуатацію
(інвестиційні витрати);
Ве − обсяг поточних витрат діючого об’єкта, необхідних для виробництва
товарів чи послуг, що виробляє створений об’єкт (витрати експлуатаційні);
Аt − величина нарахованої за рік амортизації основних фондів, створених за
рахунок інвестицій;
Т − кількість років життя проекту (експлуатація об’єкта та отримання
доходів від інвестицій);
t − індекс (порядковий номер) кожного року експлуатації об’єкта,
t = 1,2,...,Т.

4. Форма здійснення та необхідний обсяг інвестицій для практичної
реалізації.
Введення в дію виробничих потужностей та об´єктів соціальної сфери основний показник плану інвестицій, який характеризує кінцеву продукцію у
відповідних натуральних одиницях виміру.
У виробничих галузях очікуване введення потужностей може
диференціюватися відповідно до очікуваної структури інвестицій: нове
будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, розширення діючих
виробництв.
Індикатор введення в дію виробничих потужностей в плановому
періоді ВПівизначається за формулою:
ВПі= ВПп.р. + ∆ВПн.б. + ∆ВПд.п - ВПв,
де ВПп.р. − величина виробничої потужності на початок планового періоду;
∆ВПн.б. − збільшення виробничої потужності за рахунок нового
будівництва;
∆ВПд.п − збільшення виробничої потужності діючих підприємств за рахунок
реконструкції, технічного переоснащення та розширення виробництва;
ВПв − зменшення виробничої потужності через вибуття нерентабельних
виробництв.
Індикатори розвитку соціальної сфери обчислюються на основі прогнозу
підвищення життєвого рівня населення. Наприклад, введення в дію житла
визначається на основі норми забезпечення ним одного жителя та приросту
населення, з урахуванням наявного житлового фонду, відновлення та вибуття
житлових площ у плановому періоді. Аналогічно визначаються індикатори
розвитку комунального господарства, побутового обслуговування, об’єктів
освіти, культури, охорони здоров’я тощо.
Необхідний обсяг інвестицій Іобвизначається за формулою:
Іоб = Іпит ∙ ∆ВП + Зн
де Іпит. − питомі реальні інвестиції на одиницю потужності в плановому
періоді у вартісному вираженні;
∆ВП− індикатор приросту виробничої потужності у відповідних фізичних
одиницях виміру;
Зн − необхідний заділ з будівництва об’єктів у вартісному вираженні.
При плануванні інвестицій визначається технологічна структура реальних
інвестицій, тобто розраховуються очікувані витрати на будівельно-монтажні
роботи; придбання технологічного обладнання, інструментів, інвентарю й інші
потреби, включаючи проектно-пошукові роботи.

Розроблення методики визначення перспективної структури інвестицій за
формами власності − важливий напрям макроекономічного регулювання
інвестиційного процесу. При цьому державні інвестиції в умовах ринку, як
правило, не є єдиним джерелом фінансування. Нові методи державної
інвестиційної політики − це участь у спільному фінансуванні проектів, надання
кредитів за зниженими обліковими ставками, фінансування проектів за рахунок
випуску цінних паперів, формування портфелів фінансових інвестицій. Значно
менша роль відводиться прямому дотуванню та субсидуванню з боку держави.
Головним критерієм державних вкладень в економіку повинні бути їхня
ефективність та швидка віддача.
Оцінка та прогнозування для інвестиційної діяльності
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Прийняття рішень що до окремих проектів і програм в цілому
Формування інестиційної стратегії та політики підприємства
1.Політика управлінння реальними інвестиціями (реноваційна, інноваційна).
2.Політика управління фінансоими інвестииціями (портфель цінних паперів та грошових
інструментів).
3.Політика формування інестиційних ресурсів (власних, позикових, залучених).

Вибір інвестиційних проектів (ІІІ) та формуання програми інвестування
1.Передінестиційні дослідження (середовище та учасники ІП, життєвий цикл ІП, його стадії, фази та
етапи, техніко економічне обгрунтуання ІП).
2.Обгрунтуання доцільності створення ІП (визначення інвестиційної привабливості, розробка бізнесплану, оцінка економічної ефективності проекту, аналіз альтернативних проектів).
3.Експертиза ІП та розробка проектно-кошторисної документації (аналіз ІП – технічний,
інституційний, соціальний, екологічний, комерційний, фінансовий; склаання кошторисів.
Фінансое забезпечення та управління реалізаціею ІП
1.Обгрунтування схеми фінансування ІП (визначення потреби в інвестиційних ресурсах та медоді їх
фінансування, фази та етапи).
2.Підрядні тендери та контрактація ІП
3.Моніторинг та управління ІП (каленарне планування, бюджет реалізації ІП, забезпечення
нейтралізації проектних ризиків, обгрунтування форм виходу проекту зінестиційної програми).
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Лекція №9-10
Тема: Продукція промислового підприємства.

1.
2.
3.
4.

План заняття
Поняття і сутність планування та плану.
Типи та види планів, їх зміст та форми.
Поняття продукції, класифікація продуктів за ступенем готовності.
Виробнича програма та її економічне обґрунтування.
Хід заняття

1. Поняття і сутність планування та плану.
Планування − це процес розробки та конкретизації заходів визначення
етапів, термінів, методів і способів їх здійснення для досягнення мети.
План − це результат планування уповноважених управлінських ланок або
осіб, оформлений у вигляді соціального акта, змістом якого є система
взаємопов’язаних, поєднаних загальною метою конкретно визначених завдань та
заходів, котрі потрібно здійснити певним виконавцям у встановлені строки.
Планування, як функція управління є найбільш активним організаційним
засобом впливу на систему, що вирішує завдання програмування процесу руху
системи, тобто регламентування поведінки всіх елементів системи при
переведенні її в новий стан (алгоритмізація цього переведення).
Нерідко планам надається правовий характер. Вони самі приймаються як
нормативний акт або додаються до якого-небудь нормативного акта.
Аналіз поглядів сучасних фахівців з теорії управління дає можливість
зробити певні висновки щодо змісту планування.
Зміст планування полягає:
1)у визначенні основних завдань системи (органу) або структурного
підрозділу на планований період;
2) у визначенні комплексу заходів (з урахуванням доцільного використання
сил та засобів), здійснення яких забезпечить виконання завдань, що стоять перед
системою;
3) у встановленні строків виконання запланованих заходів та виконавців.
− Роль
планування
полягає
в
тому,
що
воно
забезпечує:
цілеспрямованість діяльності системи (органу), структурного підрозділу,
виконавця;
зосередження зусиль управлінського персоналу на найважливіших завданнях,
котрі стоять перед конкретним державною або іншою організацією;
− ритмічність діяльності;
− підвищення ефективності діяльності виконавців;
− зменшення стихійності й випадковості в управлінській діяльності;
Сприяє:
− ефективному використанню сил та засобів;
− взаємодії органів, служб, підрозділів та виконавців;
− створенню сприятливого психологічного клімату.
Звичайно, план не може, та й не повинен містити всі деталі виконання

управлінського рішення. Багато питань будуть уточнюватися в процесі реалізації
прийнятого управлінського рішення.
Підготовка до реалізації накреслених планів передбачає відповіді на такі
питання:
− хто буде виконувати план;
− що конкретно він буде робити;
− як і за допомогою чого він буде виконувати цю роботу;
− коли має бути виконана робота;
− де повинна здійснюватися робота з реалізації плану;
− у взаємодії з ким, з якими організаціями має виконуватися робота.
Отже, планування − це певний етап роботи державних та інших службовців
з управлінським рішенням. На цій стадії проробляються всі необхідні умови для
успішного виконання прийнятого рішення або нормативного акта, для практичної
реалізації всіх тих ідей, що у ньому містяться. Але планування не можна
абсолютизувати, робити самодостатнім в управлінській сфері, підкоряти йому всі
інші елементи управлінської технології.
2. Типи та види планів, їх зміст та форми.
Всі види планів на підприємстві можуть бути систематизовані за такими
основними класифікаційними ознаками, як рівень управління, методи
обгрунтування, час дії, сфера застосування, стадії розробки, ступінь точності,
зміст та ін.
За рівнем управління в залежності від числа лінійних ланок на
підприємствах прийнято розрізняти такі види планування, як фірмове,
корпоративне, заводське чи інші системи планів, які стосуються вищої
управлінської ланки або в цілому до всієї господарської організації. На
середньому рівні управління застосовується, як правило, цехова система
планування, на нижньому - виробнича, яка може охоплювати окремі об'єкти
планування (дільниця, бригада, робоче місце і т.д.).
За методам обгрунтування знаходять застосування наступні системи
планування: ринкова, індикативна та адміністративна, або централізована. На
підприємствах з державною, федеральної, муніципальної та іншими формами
суспільної власності переважає централізована система планування.
Централізоване планування передбачає встановлення вищестоящим
органом управління підлеглому підприємству планових показників натуральних
обсягів виробництва продукції, номенклатури випуску і термінів поставки
товарів, а також багатьох інших економічних нормативів.
У господарських товариствах і акціонерних товариствах і на інших
підприємствах з приватною формою власності застосовуються види ринкового
або індикативного планування. Ринкове планування засноване на взаємодії
попиту, пропозиції та цін на вироблені товари і послуги. Індикативне планування
− це по суті державне регулювання цін і тарифів, ставок податків, банківських

процентних ставок за кредит, мінімального рівня заробітної плати та інших
макроекономічних показників.
За часом
дії плани
бувають:
довгострокові,
середньострокові,
короткострокові і поточні. Довгострокові плани розробляються на тривалий
період часу (10 і більше років). Покликані визначити довготривалу стратегію
функціонування підприємства. Середньострокові плани розробляються на період
від року до 3−5 років. Іноді вони мають форму ковзних планів, коли перший рік
деталізується до рівня плану поточного року, і здійснюється їх щорічне
коригування. Короткострокові (поточні) плани розробляються на термін від
одного року і в залежності від комплексності, об’єктів планування, до однієї доби.
За сфері застосування планування підрозділяється на межцеховое,
внутрішньоцехова, бригадне й індивідуальне; об’єктами планування в тому чи
іншому випадку служить відповідна виробнича система або підрозділ
підприємства.
За стадіями розробки планування буває попереднє і остаточне. На першому
етапі зазвичай розробляються проекти планів, які після їх затвердження на
другому етапі отримують потім силу закону.
За ступеня точності планування може бути укрупненим і уточненими.
Точність планів в основному залежить від застосовуваних методів, нормативних
матеріалів та термінів планування, а також від рівня професійної підготовки та
виробничого досвіду економістів-менеджерів або плановиків-виконавців.
За типами цілей, враховуються у плануванні, воно може бути визначене як
оперативне, тактичне, стратегічне або нормативне.
Оперативне планування являє собою вибір засобів вирішення завдань, які
поставлені, дано або встановлені вищим керівництвом, а також є традиційними
для підприємства. Таке планування буває зазвичай короткостроковим. Основне
його завдання полягає у виборі необхідних засобів і ресурсів для виконання
заданих обсягів роботи або стоять оперативних завдань.
Тактичне планування полягає в обгрунтуванні завдань і засобів, необхідних
для досягнення заздалегідь встановлених або традиційних цілей.
Стратегічне планування включає вибір і обгрунтування засобів, завдань і
цілей для досягнення заданих або традиційних для підприємства ідеалів. Таке
планування, як правило, буває довгостроковим.
Нормативне планування вимагає відкритого і обгрунтованого вибору
засобів, завдань, цілей та ідеалів. Воно не має встановлених меж або фіксованого
горизонту. У такому плануванні вирішальну роль відіграє правильний вибір
ідеалу або місії фірми.
За змістом розробляються на підприємстві плани класифікуються на
техніко-економічні, оперативно-виробничі та бізнес-плани інвестиційних

проектів. Відповідно і планування класифікується і бізнес-планування
інвестиційних проектів.
У зарубіжній науці і практиці планування майбутнього корпорацій
прийнято виділяти чотири основних види тимчасової орієнтації або типології
складання планів. За класифікацією Р. Л. Акоффа, планування буває реактивним,
інактивні, проактивним та інтерактивним.
У одних плановиків переважає орієнтація на минуле (реактивна), в інших на даний (инактивность), у третіх − на майбутнє (преактівная). Четвертий вид
орієнтації передбачає взаємодію (інтерактівізм) минулого, сьогодення і
майбутнього як різних, але нероздільних видів планування.
Реактивне планування базується на аналізі попереднього досвіду та історії
розвитку виробництва і найчастіше спирається на старі організаційні форми і
сформовані традиції.
Інактивні планування орієнтується на існуючий стан підприємства і не
передбачає як повернення до колишнього стану, так і просування вперед. Його
основними цілями є виживання і стабільність виробництва.
Преактівное планування спрямоване на здійснення безперервних змін у
різних сферах діяльності підприємств.
Інтерактивне планування полягає в проектуванні бажаного майбутнього і
вишукуванні шляхів його побудови.
3. Поняття продукції, класифікація продуктів за ступенем готовності.
Результатом діяльності підприємства за певний проміжок часу є обсяг
продукції. Результатом діяльності, зокрема, промислового підприємства є обсяг
промислової продукції. Продукція промислового підприємства − прямий
корисний1 результат основної діяльності підприємства у вигляді продукту або
виробничої послуги.
Продукт є результатом діяльності підприємства, який можна виміряти в
натуральних одиницях (т, дал, кВт o год).
На підприємстві класифікацію продукції проводять за такими ознаками.
1. За ступенем придатності продукцію класифікують на придатну і
шлюб. Придатна продукція відповідає вимогам відповідної нормативно-технічної
документації. Бракована продукція не відповідає вимогам, які містяться у
відповідній нормативно-технічної документації.
2. За мети виробництва:
а) основна продукція, отримання якої − мета даного виробництва;
б) побічна продукція виходить спільно з основною в силу специфіки
технології або при переробці комплексного сировини;
в) попутна продукція виходить замість основної в силу порушення
технологічного процесу або якості подається в переробку сировини;

г) відходи виробництва - та продукція, яка не може бути використана на
сучасному рівні розвитку техніки.
3. За ступенем готовності:
а) готові вироби − продукти, повністю закопчені шляхом обробки в межах
даного суб’єкта господарювання, визнані придатними для використання,
відповідають чинним на підприємстві стандартам якості та здані на склад готової
продукції з оформленням відповідних документів;
б) напівфабрикати − продукти, повністю закопчені шляхом обробки в межах
даного підрозділу, призначені для подальшої обробки в інших підрозділах
відповідно до прийнятої послідовністю технологічних процесів у рамках даного
підприємства або призначені для реалізації на сторону;
в) незавершене виробництво − продукція, яка знаходиться в стадії обробки
або очікує доопрацювання, тобто продукція не пройшла всі стадії обробки на
даному виробництві або пройшла всі стадії, але не здана на склад готової
продукції.
4. За обсягом врахованих витрат на продукцію:
а) валовий оборот підрозділи показує загальну величину випуску продукції
підрозділом. Валовий оборот підприємства являє собою суму вартості продукції
всіх підрозділів підприємства:
ВО = ГП + ПФ + (Нк + Нн )
де ГП − готова продукція;
ПФ − напівфабрикати власного виробництва;
Нк, Нн − вартість незавершеного виробництва на кінець і початок періоду
відповідно.
Показник валового обороту точно визначає обсяг виробничої діяльності
підприємства.
Напівфабрикати і послуги, вироблені в одних підрозділах, споживаються
іншими підрозділами всередині підприємства. Загальна вартість спожитих в
даному періоді напівфабрикатів і послуг всередині підприємства характеризує
внутрішньогосподарський оборот. Різниця між валовим оборотом підприємства і
його внутрішньогосподарським оборотом являє собою валову продукцію
підприємства;
б) валова продукція характеризує весь обсяг виконаної роботи
підприємством за певний період часу. До складу валової продукції входять готові
вироби
і
незакінчену
продукція. Незаконченная
продукція включає
напівфабрикати власного виробництва, призначені для подальшої обробки в
інших підрозділах, і незавершене виробництво.
Обсяг валової продукції (ВП) розраховується за формулою:

ВП = Т + (НПК − НПМ ) + (ІК − ІН )
де Т − обсяг випуску товарної продукції;
НПК, НПМ − вартість незакінченої продукції на кінець і початок періоду
відповідно;
Ік, Ін − залишки інструментів і пристосувань власного виробництва на кінець і
початок періоду
в) товарний випуск продукції характеризує обсяг виробництва по повністю
закінченим і підметом реалізації виробам, послуг і робіт промислового характеру
за даний період часу:
Т = ТП + ПФ + РПХ + ПВЦ + СПСМЗ
де ГП − готова продукція, призначена до реалізації на сторону;
ПФ − напівфабрикати, призначені до реалізації на сторону;
РПХ − роботи промислового характеру, виконані на стороні, включаючи
ремонт і використання транспортних засобів;
ПВЦ − вартість продукції допоміжних цехів, відпущеної на сторону або
своєму капітальному будівництву;
СПСМЗ − вартість переробки сировини і матеріалу замовника;
г) реалізована продукція характеризує обсяг готових виробів, робіт і послуг,
відвантажених підприємством споживачеві в даному періоді, оплачених чи які
підлягають оплаті в даному періоді:
РП = Т + ОГПН − ОГПн
де ОГПН, ОГП − залишки готової нереалізованої продукції на початок і
кінець періоду;
Т − товарна продукція, отримана за звітний період.
До складу залишків готової продукції на початок періоду (року) входять:
− Фактичні залишки на складі продукції;
− Продукція відвантажена, але не сплачена, термін оплати якої настав.
До складу залишків готової продукції на кінець періоду входять:
− Залишки готової продукції (в межах встановленого нормативу);
− Товари відвантажені, термін оплати яких не настав в даному періоді
виходячи з укладених договорів.
Для оцінки всіх вищеперелічених вартісних показників застосовують оптові
ціни, які поділяються на діючі зіставні (незмінні, фіксовані). Порівнянні ціни
використовуються для визначення динаміки виробництва і реалізації продукції.
4. Виробнича програма та її економічне обґрунтування.
Виробництво і реалізація продукції для забезпечення потреб населення є
метою діяльності підприємства, за умови, що підприємство одержує прибуток.

Тому планування виробництва і реалізації продукції є основним розділом
тактичного плану, на основі якого складається виробнича програма підприємства.
Отже, виробнича програма − це система адресних завдань з виробництва і
доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті,
відповідної якості і у встановлені терміни згідно з договорами поставок.
Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення
потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами
при найкращому використанні їх ресурсів та отриманні максимального прибутку.
З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на
всіх рівнях потрібно дотримуватися таких вимог:
− правильного визначення потреби в продукції, що випускається, і
обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживача;
− повного ув’язування натуральних і вартісних показників обсягів
виробництва і реалізації продукції;
− обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами і, насамперед,
виробничою потужністю.
Виробнича програма включає в себе:
− план виробництва продукції (за номенклатурою, асортиментом, кількістю та
терміном постачань);
− план збуту продукції;
− розрахунок виробничої потужності.
В основу розробки виробничої програми має бути покладена реальна потреба
в конкретній продукції. На рівні промислового підприємства конкретизація
потреби в продукції забезпечується за допомогою попиту споживачів і
господарських договорів за розгорнутою номенклатурою виробів.
Виробнича програма є основою для складання наступних розділів плану
підприємства:
− технічного розвитку й організації виробництва;
− підвищення економічної ефективності виробництва;
− капітальних вкладень;
− капітального будівництва;
− матеріально-технічного забезпечення;
− праці та кадрах;
− собівартості, прибутку та рентабельності;
− фондів економічного стимулювання;
− соціального розвитку;
− заходів з охорони природи;
− фінансового.
Для обґрунтування і правильного формування виробничої програми

підприємства у бізнес-плані необхідно надати таку інформацію:
− характеристика пропонованої продукції;
− оцінка можливих ринків збуту та конкурентів;
− стратегія маркетингу.
Формування виробничої програми підприємства базується на таких елементах:
− на основі вивчення, аналізу та перспективи розвитку ринкового попиту
підприємством укладаються зі споживачами-покупцями (торговельними
підприємствами, посередниками, біржами) угоди на постачання певних видів
продукції;
− державні контракти є засобом забезпечення потреб споживачів, що
фінансуються за рахунок Державного бюджету, та поновлення державного
резерву (при цьому держава гарантує оплату поставок продукції та забезпечує її
виробництво найважливішими ресурсами);
− державні замовлення є засобом стимулювання збільшення виробництва у
пріоритетних галузях, впровадження нових технологій, випуску дефіцитних видів
продукції, державної підтримки важливих наукових досліджень (держава може
надавати пільги підприємствам-виробникам, але не забезпечує їх фінансовими
ресурсами);
− портфель замовлень на продукцію інших споживачів формується на основі
контрактів між підприємствами-виробниками і підприємствами-споживачами та
відображає його постійні прямі господарські зв’язки (такі контракти періодично
переглядаються та поновлюються);
− частина продукції підприємства може споживатися безпосередньо ним
самим (у виробничій програмі повинні враховуватися потреби підприємства, які
визначаються на основі балансів матеріальних ресурсів, що відображають потребу
у них та джерела її покриття).
При розробці виробничої програми передбачається досягнення необхідних
темпів зростання виробництва; освоєння нових видів продукції; раціональний
розподіл продукції, що випускається, по календарних термінах. Основна увага
приділяється підвищенню ефективності виробництва, досягненню беззбитковості
по збитковій частині номенклатури. Передбачається відновлення фондів і
впровадження нової техніки, підвищення використання виробничої потужності,
зростання продуктивності праці.
Використана література:
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Кунєва / Ю Д Кунєв. − К.: Центр навчальної літератури, 2006.
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Лекція №11-12
Тема: Витрати та ціни на продукцію.
План заняття
1.Поняття витрат підприємства, економічна сутність собівартості продукції.
2. Класифікаційні ознаки операційних витрат, їх групування за
економічними елементами та статтями калькуляції.
3.Види цін та методи їх встановлення.
Хід заняття
1.Поняття витрат підприємства, економічна сутність собівартості
продукції.
Проводячи господарську діяльність, будь-яке підприємство незалежно від
його форм власності несе певні витрати, пов’язані з простим та розширеним
відтворенням основних засобів та оборотних коштів, виробництвом та
реалізацією продукції, наданням послуг, виконанням робіт, соціальним
розвитком колективу тощо Вони мають різне спрямування, неоднорідні за
змістом і періодом здійснення.. Метою діяльності підприємства є в першу чергу
отримання у майбутньому певних економічних вигод.
Витрати – це обсяг спожитих виробничих факторів (матеріальних,
фінансових, трудових ресурсів), необхідних для здійснення підприємством
господарської діяльності, направленої на отримання прибутку у грошовому
вираженні.
Найбільш загальним і принциповим є поділ витрат підприємства за певний
період на дві групи:
− інвестиційні (капітальні)
− поточні.
Капітальні (інвестиційні) витрати здійснюються одноразово на придбання
основних засобів або нематеріальних активів, які використовуються тривалий
період, а вартість їх відшкодовується шляхом амортизації. Ці витрати пов’язані з
вирішенням стратегічних задач, таких як: будівництво, реконструкція чи
придбання нових виробничих будівель та приміщень, придбання нового
виробничого обладнання, придбання нематеріальних активів, які будуть
використовуватися у господарській діяльності.
Поточні витрати зв’язані з безпосереднім виконанням підприємством своєї
основної діяльності − виготовлення продукції. Ці витрати пов’язані з
вирішенням практичних задач, а саме: закупівля сировини та матеріалів і їх
транспортування та зберігання, обслуговування матеріально-технічної бази
підприємства, утримання персоналу, розрахунки з цільовими фондами та
бюджетом тощо. Іншими словами, це регулярні витрати підприємства на
виробництво і реалізацію продукції, які мають відшкодовуватися з виручки від

реалізації продукції. Розрізняють витрати, пов’язані з операційною, фінансовою
та інвестиційною (участь у капіталі) діяльністю підприємства.
Витрати мають натуральну та грошову форми. Для оцінювання результатів
господарської діяльності підприємства застосовується грошова оцінка витрат,
оскільки вона виражає вартість виготовленої продукції. Витрати повинні бути
правильно визначені, виміряні та віднесені. Підприємство обчислює величину
поточних витрат з метою вирахування їх величини з доходу для прогнозування
фінансового результату діяльності.
Витрати, що зумовлюються основним видом діяльності підприємства або
такі, що забезпечують її здійснення, називаються операційними.
Витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю, виникають у підприємства
при довгостроковому вкладенні капіталу з метою отримання прибутку
(капітальне будівництво, розширення виробництва, придбання цінних паперів
тощо).
Витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю,підприємство здійснює в разі
сплати відсотків за користування кредитами та позиками при розміщенні на
ринку цінних паперів власної емісії тощо.
Найбільшу питому вагу в загальних витратах підприємства займають
операційні витрати. Слід відрізняти поточні витрати за період (витрати періоду) і
собівартість продукції.
Собівартість продукції (витрати на продукцію) − виражені в грошовій
формі поточні витрати на виробництво та реалізацію продукції. Вони пов'язані
безпосередньо з виготовленням продукції, незалежно від того, коли витрачалися
кошти на придбання певних ресурсів для її виробництва. Категорія собівартості
застосовується на стадії планування структури ціни на продукцію і рівня її
прибутковості.
Витрати періоду – витрати, пов’язані з отриманими в поточному періоді
послугами і витраченими матеріалами, які не включаються до складу
собівартості продукції, що виробляється. Вони визнаються витратами того
звітного періоду, в якому були витрачені і відображаються у звіті про фінансові
результати окремими статтями (адміністративні витрати, витрати на збут).
Собівартість продукції:
− відображає рівень витрат на виробництво і є витратним показником. На
основі собівартості продукції, можливо розрахувати величину валового
прибутку.
− є комплексним показником, який опосередковано характеризує
ефективність використання ресурсів підприємства, рівень організації
виробництва і праці.

− є базою і нижньою межею ціни для виробника продукції. У випадку, коли
собівартість вища за ринкову ціну, такий вид продукції непривабливий для
конкретного виробника.
З метою здійснення економічного аналізу рівня витрат підприємства
розрізняють собівартість продукції нормативну, планову, фактичну і
кошторисну.
Нормативна собівартість продукції формується з витрат на виробництво і
реалізацію продукції, які розраховуються за існуючими нормами витрат
ресурсів.
Планова собівартість визначається на початку планового періоду за
прогресивними нормами витрат ресурсів і діючих цін на ресурси на момент
складання плану. Найчастіше її встановлюють на рівні нормативної собівартості
або нижчою від неї.
Фактична собівартість відображає фактичні витрати підприємства на
виробництво і реалізацію продукції за даними бухгалтерського обліку. Ця
собівартість може бути нижчою за планову або вищою за неї. Кошторисна
собівартість складається з витрат підприємства на виріб або замовлення, які
виконуються в одиничному виробництві або в разовому порядку.
Залежно від послідовності формування витрат на виробництво і реалізацію
продукції розрізняють виробничу собівартість та повну собівартість. Виробнича
собівартість охоплює витрати на виробництво продукції в межах підприємства і
складається з прямих виробничих витрат та загальновиробничих витрат. Повна
собівартість крім витрат, що входять до складу виробничої собівартості включає
в себе адміністративні та збутові витрати.
2. Класифікаційні ознаки операційних витрат, їх групування за
економічними елементами та статтями калькуляції.
Витрати підприємства є комплексним показником, в якому при плануванні
повинна бути відображена велика кількість факторів, що впливають на його
рівень. Усі фактори діляться на зовнішні та внутрішні. До основних зовнішніх
факторів відноситься зміна:
− цін на ресурси, які підприємство одержує від постачальників;
− розмірів мінімальної заробітної плати та обов’язкових платежів.
Основними внутрішніми факторами є зміна:
− продуктивності праці;
− трудомісткості та матеріаломісткості продукції.
Планові витрати підприємства визначаються, виходячи з планових обсягів
господарської діяльності та нормативної потреби у виробничих запасах, трудових
ресурсах і необоротних матеріальних та нематеріальних активах.

Під час складання проектів річних планів планові витрати визначаються
шляхом розрахунків зміни базового рівня витрат за основними технікоекономічними факторами, вплив яких на рівень витрат спричинений розвитком
виробництва, зміною структури продукції, інвестиціями в оновлення основних
фондів, впровадженням нових технологій, змінами в організації виробництва
тощо.
Результати розрахунків економії витрат, пов’язаних із впливом окремих
факторів, узагальнюються в зведеному розрахунку зниження собівартості
продукції за техніко-економічним факторами.
Конкретизуємо класифікацію витрат за основними ознаками. За місцем
виникнення витрати на виробництво групуються за виробництвами, цехами,
дільницями, технологічними переділами, службами та іншими адміністративно
відокремленими структурними підрозділами виробництв.
Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво
поділяється на основне та допоміжне (підсобне). До основного виробництва
належать цехи, дільниці, що беруть безпосередню участь у виготовленні
продукції.
Допоміжне (підсобне) виробництво призначене для обслуговування цехів
основного виробництва; виконання робіт по ремонту основних засобів,
забезпечення інструментом, запасними частинами для ремонту устаткування,
різними видами енергії (парою, холодом), тарою, транспортними та іншими
послугами. До нього належать ремонтні цехи, експериментальні, енергетичні,
паросилове господарство, компресорні, тарні, транспортні та інші підрозділи.
Усі витрати на виробництво включаються до собівартості окремих видів
продукції, робіт і послуг (у тому числі окремих виробів, виготовлених за
індивідуальними замовленнями), груп однорідних виробів, типових представників
виробів, напівфабрикатів.
За єдністю складу витрати поділяються на одноелементні та комплексні.
Одноелементні – складаються з одного елементу витрат, комплексні – з кількох
економічних елементів.
За видами витрати класифікуються за економічними елементами та за
статтями калькуляції. Під економічними елементами витрат розуміють сукупність
економічно однорідних витрат в грошовому виразі за їх видами (це групування
дозволяє відповісти на запитання, що витрачено на даний об’єкт).
Статті калькуляції “показують” як формуються ці витрати для визначення
собівартості продукції – одні витрати показуються за їх видами (елементами),
інші – за комплексними статтями (включають декілька елементів). При цьому
один елемент витрат може бути присутнім у кількох статтях калькуляції.
За способами перенесення вартості на продукцію витрати поділяються на прямі
та непрямі.

Прямі – це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до певного
об’єкта витрат економічно можливим шляхом.
До прямих витрат належать витрати, пов’язані з виробництвом окремого
виду продукції (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці тощо),
які можуть бути безпосередньо включені до її собівартості.
Непрямі витрати – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до
певного об’єкта витрат економічно можливим шляхом. До непрямих витрат
належать витрати, пов’язані з виробництвом кількох видів продукції
(загальновиробничі), що включаються до виробничої собівартості за допомогою
спеціальних методів. Непрямі витрати утворюють комплексні статті калькуляції
(тобто складаються з витрат, що включають кілька елементів), які відрізняються
за їх функціональною роллю у виробничому процесі.
За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат витрати
поділяються на змінні та постійні.
До змінних належать витрати, абсолютна величина яких зростає із
збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується із його зниженням. Змінні
витрати включають витрати на сировину та матеріали, купівельні напівфабрикати
та комплектуючі вироби, технологічне паливо й енергію, на оплату праці
працівникам, зайнятим виробництвом продукції (виконанням робіт, наданням
послуг), з відрахуваннями на соціальні заходи, а також інші витрати.
Постійні – це витрати, абсолютна величина яких із збільшенням
(зменшенням) обсягу випуску продукції істотно не змінюється.
До постійних належать витрати, пов’язані з обслуговуванням і управлінням
виробничою діяльністю цехів, а також витрати на забезпечення господарських
потреб виробництва.
За календарними періодами витрати на виробництво поділяються на
поточні, довгострокові та одноразові.
Поточні – це постійні, звичайні витрати або витрати, у яких періодичність
менша ніж місяць.
Довгострокові витрати – це витрати, пов’язані з виконанням
довгострокового договору (контракту), тобто контракту, який не планується
завершити раніше, ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або
отримання авансу (передоплати).
Одноразові, тобто однократні витрати, або витрати, які здійснюються один
раз (з періодичністю більш ніж місяць) і спрямовуються на забезпечення процесу
виробництва протягом тривалого часу.
За доцільністю витрачання витрати поділяються на продуктивні та
непродуктивні.
Продуктивні – передбачені технологією та організацією виробництва.

Непродуктивні – не обов’язкові, що виникають у результаті певних
недоліків організації виробництва, порушення технології тощо.
За визначенням відношення до собівартості продукції розрізняють витрати
на продукцію та витрати періоду. Витрати на продукцію – це витрати, пов'язані з
виробництвом. У виробничій сфері до таких витрат належать усі витрати
(матеріали, зарплата, амортизація основних засобів тощо), пов'язані з функцією
виробництва продукції. Витрати на виробництво продукції створюють виробничу
собівартість продукції (робіт, послуг).
Витрати періоду – це витрати, що не включаються до виробничої
собівартості і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були
здійснені. Це витрати на управління, збут продукції та інші операційні витрати.
Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними
елементами:
− матеріальні витрати;
− витрати на оплату праці;
− відрахування на соціальні заходи;
− амортизація;
− інші операційні витрати.
Це групування є єдиним для всієї промисловості.
До складу елемента «Матеріальні витрати» включаються витрати на:
1) сировину й матеріали, які використані як основні та допоміжні матеріали
в операційній діяльності підприємства;
2) купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, які використані в
операційній діяльності підприємства;
3) придбане у сторонніх підприємств і організацій будь-яке паливо та
енергію всіх видів, що спожиті в операційній діяльності підприємства. Витрати на
власне виробництво електричної та інших видів енергії, а також на
трансформацію та передачу придбаної енергії до місця її споживання
включаються до відповідних елементів витрат;
4) тару й тарні матеріали, що використані в операційній діяльності
підприємства;
5) будівельні матеріали, які використані як основні та допоміжні матеріали в
операційній діяльності підприємства;
6) запасні частини, які використані для ремонту основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів
підприємства;
7) інші матеріальні витрати, які відображають вартість виконаних для
підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру;
8) витрати на малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП), що
використовуються протягом не більше одного року або нормального

операційного циклу, якщо він більше одного року, в операційній діяльності
підприємства.
При плануванні витрат на сировину і матеріали необхідно враховувати, що
при відпуску матеріальних цінностей у виробництво оцінка їх здійснюється за
одним з таких методів:
− ідентифікованої собівартості відповідної одиниці матеріальних цінностей;
− середньозваженої собівартості;
− собівартості перших за часом надходження матеріальних цінностей (ФІФО);
− собівартості останніх за часом надходження матеріальних цінностей
(ЛІФО);
− нормативних затрат.
Метод оцінки матеріальних цінностей при їх відпуску у виробництво
підприємство вибирає самостійно. При цьому для всіх одиниць бухгалтерського
обліку матеріальних цінностей, що мають однакове призначення та однакові
умови використання, застосовується тільки один з наведених методів.
Матеріальні цінності, які відпускаються, та послуги, що виконуються для
спеціальних замовлень і проектів, а також матеріали, які не замінюють одне
одного, оцінюються за методом ідентифікованої собівартості. Цей метод
передбачає ведення обліку фактичної собівартості по кожній конкретній одиниці
матеріальних цінностей.
Але можливість застосування цього методу на практиці обмежена з причини
різноманітності номенклатури і великої кількості однакових матеріальних
цінностей.
Оцінка за методом середньозваженої собівартості проводиться по кожній
одиниці матеріальних цінностей діленням сумарної вартості залишку таких
матеріалів на початок звітного місяця і вартості матеріальних цінностей, які
надійшли у звітному місяці, на сумарну кількість матеріалів на початок звітного
місяця і одержаних у звітному місяці.
Оцінка за методом собівартості перших за часом надходження матеріальних
цінностей (ФІФО) базується на припущенні, що матеріальні цінності
використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство,
тобто матеріали, які першими відпускаються у виробництво, оцінюються за
собівартістю перших за часом надходження матеріалів.
Оцінка за методом собівартості останніх за часом надходження
матеріальних цінностей (ЛІФО) базується на припущенні, що матеріальні цінності
використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на
підприємство, тобто матеріальні цінності, які першими відпускаються у
виробництво, оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження
матеріалів.

Оцінка за методом нормативних затрат полягає у застосуванні норм витрат
на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством, з
урахуванням нормальних рівнів використання матеріальних цінностей, праці,
виробничих потужностей і діючих цін.
Нормальна виробнича потужність – це очікуваний середній обсяг
діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства
протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого
обслуговування виробництва.
Можна застосовувати фактичний рівень виробництва, якщо він
наближається до нормальної потужності. Для забезпечення максимального
наближення нормативних затрат до фактичних норми витрат і ціни у нормативній
базі повинні регулярно перевірятися і переглядатися. Оцінка матеріалів за
нормативною собівартістю здійснюється у разі стабільності цін на ці матеріали.
Цей метод найбільш застосовується на підприємствах обробних галузей
промисловості (машинобудівної, шинної, меблевої, швейної, шкіряної, харчової),
які здійснюють масове і серійне виробництво різноманітної і складної продукції з
великою кількістю деталей та вузлів.
Метод нормативних затрат сприяє використанню досягнень науковотехнічного прогресу, впровадженню прогресивних норм витрат, здійсненню
діючого контролю за рівнем витрат на виробництво, виявленню резервів
зниження собівартості продукції, оперативному керівництву виробництвом. Слід
зазначити, що при застосуванні методу нормативних затрат можуть виникнути
наднормативні витрати. В такому випадку згідно з нормами П(С)БО 16 їх треба
списувати не на виробничу собівартість виробленої продукції (виконаних робіт,
наданих послуг), а на собівартість реалізованої продукції.
Потреба у виробничих запасах визначається за наступними розрахунками:
ВЗН = ПОН х НВН,
ВЗВ = ПОН х НВН х Ц,
ВЗН = ПОВ х НВВ / Ц,
ВЗВ = ПОВ х НВВ,
де ВЗН і ВЗВ – потреба у виробничих запасах відповідно в натуральному і
вартісному виразі;
ПОН і ПОВ – планові обсяги господарської діяльності відповідно у
натуральному і вартісному виразі;
НВН і НВВ – норми витрат виробничих запасів на виробництво одиниці
обсягів господарської діяльності відповідно у натуральному і вартісному виразі;
Ц – ціна за натуральну одиницю виробничих запасів, грн. коп.
До складу елемента «Витрати на оплату праці» включаються:
− заробітна плата за окладами й тарифами;

− надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах,
передбачених діючим законодавством;
− премії та заохочення;
− матеріальна допомога;
− компенсаційні виплати;
− оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу;
− інші витрати на оплату праці.
Планування витрат на оплату праці розглянуто в темі 9 “Персонал і оплата
праці”. До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи» включаються:
− відрахування на обов’язкове державне пенсійне страхування;
− відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими
народженням і похованням (далі – страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності);
− відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття (далі – страхування на випадок безробіття);
− відрахування на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричиняють втрату
працездатності (далі – страхування від нещасних випадків);
− відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;
− відрахування на інші соціальні заходи.
Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є:
1) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх
об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об’єднання
громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи – суб’єкти
підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;
2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників збору, що не
мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник
збору, територіальної громади.
Об’єктом оподаткування для нарахування збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування є фактичні витрати на оплату праці працівників, що
включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних і компенсаційних виплат, у вигляді премій, заохочень, у тому
числі в натуральній формі, а також винагороди, що виплачуються громадянам за
виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру. Ставка збору
- 32 відсотки від об'єкта оподаткування, для підприємств, де працюють інваліди –
4 відсотки від фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів
та 32 відсотки від витрат на оплату праці інших працівників.

Платниками збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є:
1) власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними
органи незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання; фізичні
особи, які використовують працю найманих працівників (у тому числі іноземців,
які на законних підставах працюють за наймом в Україні);
2) власники розташованих в Україні іноземних підприємств, установ,
організацій (у тому числі міжнародних), філій та представництв, що
використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачене
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України;
3) власники підприємств, організацій, громадських організацій інвалідів, де
кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності
працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше
25 відсотків суми витрат на оплату праці;
4) власники підприємств, організацій, товариств УТОГ і УТОС.
Збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності нараховується на фактичні витрати на оплату
праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової
заробітної плати та інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в
натуральній формі, які підлягають обкладанню податком на доходи фізичних осіб
(прибутковим податком з громадян). Ставка збору для платників, вказаних у п. 1
та п. 2 складає 2,9 відсотка від об'єкта оподаткування. Для платників збору,
вказаних у п. 3–0,7 відсотка від фактичних витрат на оплату праці найманих
працівників-інвалідів та 2,9 відсотка від витрат на оплату праці інших
працівників. Платники збору, що вказані в п. 4–0,5 відсотка від витрат на оплату
праці найманих працівників.
Платниками збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття є:
1) власники підприємств, установ, організацій або уповноваженні ними
органи і фізичні особи, які використовують найману працю;
2) власники розташованих в Україні іноземних підприємств, установ,
організацій (у тому числі міжнародних), філій або представництв, що
використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачене
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
Розмір страхових внесків на випадок безробіття складає 2,1 відсотка суми
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати
на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати.

Страхові внески на індивідуальне страхування та на інші соціальні заходи
персоналу підприємства установлюються відповідними Законами України з
кожного окремого виду страхування.
До елемента «Амортизація» включається сума нарахованої амортизації
основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних
активів.
Амортизація – систематичний розподіл вартості, що амортизується,
необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).
1) прямолінійним, за яким річна сума амортизації визначається діленням
вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта
основних засобів.
При використанні цього методу вартість об’єкта основних засобів
списується однаковими частками протягом усього періоду його експлуатації. Це
найпоширеніший метод нарахування амортизації основних засобів підприємств і
організацій. Перевагами прямолінійного методу є, передусім, простота
розрахунку амортизації, а також можливість рівномірного розподілу амортизації в
кожному звітному періоді, що зручно для аналітичного обліку продукції, яка
випускається і реалізується.
Прямолінійний метод зручно використовувати для нарахування амортизації
на такі об’єкти основних засобів, як нерухомість.
Недоліки цього методу полягають в тому, що при його застосуванні не
враховується моральний знос об'єкта, а також необхідність збільшення затрат на
ремонт в останні роки експлуатації основних засобів в порівнянні з першими;
2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації
визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року
(або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації) та річної норми
амортизації.
Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між
одиницею та результатом кореня ступеню кількості років корисного використання
об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну
вартість.
П лікідаційна вартість
Річна норма амортизації = 1 − M
первісна вартість

де п – кількість років корисної експлуатації.
Метод зменшення залишкової вартості засновується на тому, що новий
об'єкт основних засобів дає велику віддачу на початку терміну експлуатації і тому
економічно обґрунтовано нарахування більшої суми амортизації у першому році

використання об’єкта і поступове її зменшення надалі. Цей метод слід
використовувати у випадку, коли передбачається наявність ліквідаційної вартості;
3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума
амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок
звітного періоду (або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації)
та подвоєної річної норми амортизації. Річна норма визначається діленням 100 на
кількість років корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів;
4) кумулятивним, за яким річна сума амортизації визначається як добуток
вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнту. Кумулятивний
коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишається до кінця
очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму чисел років
його корисного використання.
Сума чисел років – це сума порядкових номерів тих років, протягом яких
функціонує об’єкт (наприклад, число років 5, сума чисел років дорівнює:
1 + 2 + 3 + 4 +5 = 15).
Кумулятивний метод амортизації, методи зменшення залишкової вартості та
прискореного зменшення залишкової вартості – є методами прискореної
амортизації основних засобів і найбільш привабливими для підприємств, оскільки
протягом перших років експлуатації об’єктів (коли вони практично нові)
накопичується максимальна сума грошових коштів на придбання нових об'єктів за
допомогою амортизації, що відноситься на собівартість виробленої продукції,
виконаних робіт, наданих послуг. При цьому в останні роки експлуатації тих же
об’єктів, коли збільшуються витрати на їх утримання і ремонт, сума амортизації,
яка нараховується, незначна, що балансує витрати виробництва протягом терміну
використання таких основних засобів;
5) виробничим, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток
фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки
амортизації.
Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що
амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство
очікує виробити з використанням об’єкта основних засобів.
Виробничий метод нарахування амортизації доцільно застосовувати у разі,
коли обсяги виконання робіт (виготовлення продукції та надання послуг) можуть
бути визначені достатньо точно.
3.Види цін та методи їх встановлення.
За ринкових умов господарювання ключовим економічним важелем, що
активно впливає на розвиток суспільного виробництва та рівень життя
населення, є ціна.
Згідно теорії трудової вартості – ціна - грошовий вираз вартості товару або
сума грошей, за яку покупець згоден купити товар, а виробник продати цей

товар. Вона завжди коливається навколо ціни виробництва (перетвореної
форми вартості одиниці товару, що дорівнює сумі витрат виробництва й
середнього прибутку) та відображає рівень суспільно необхідних витрат праці.
В умовах ринкової економіки ціна є одним з найважливіших показників, що
істотно впливає на фінансовий стан підприємства. Від рівня цін залежить
розмір прибутку підприємства, його конкурентоспроможність та фінансова
стійкість.
Застосовувані в ринковій економіці ціни виконують чотири основні
функції: обліково-вимірювальну, розподільчу, стимулюючу, регулюючу.
Ціна одиниці продукції ( окремої послуги ) формується з відповідних
показників, що відображають структуру відповідних видів цін,
використовуваних різними суб’єктами господарювання.
У системі господарювання застосовується багато видів цін, які
відокремлюються за різними класифікаційними ознаками ( або без таких
ознак).
1. За класифікаційною ознакою рівня встановлення та регулювання
застосовують централізовано-фіксовані й регульовані, договірні та вільні ціни,
ввізні, договірно-контрактні.
2. Залежно від сфери застосування існують світові, оптові, закупівельні та
роздрібні ціни, а також тарифи на перевезення вантажів і пасажирів, надання
різноманітних платних послуг.
3.За охопленням території, нга якій діють виокремлюють: єдині, зональні.
4. За часом дії ціни поділяються на: тверді (постійні), поточні,сезонні,
ковзні.
5. За методом включення транспортних витрат у ціну товару розрізняють
такі: франко-склад постачальника, франко-станція відправлення, франко-склад
споживача тощо.
У
сучасній
практиці
господарювання
застосовуються
також ринкові та конкурентні ціни,
які
виокремлюються
без
певної
класифікаційної ознаки. Ринкова ціна встановлюється на основі взаємодії
попиту та пропозиції на певний вид товару. Конкурентна ціна – це така ціна по
якій продають аналогічну продукції конкуренти. Крім того існують ще і такі
види цін, як: базисна, диференційована, зовнішньоторговельна, комерційна,
номінальна, початкова, демпінгова, змінна, лімітна, паритетна, престижна,
разова тощо.
Уся сукупність чинників, що так чи інакше впливають на процес
ціноутворення на різногалузеву продукцію, поділяється на дві групи: загальні
чи специфічні.
Ціноутворення – це процес встановлення ціни на конкретний товар. Ціна
на продукцію підприємства значно залежить від зовнішніх чинників, серед яких

можна виокремити такі, як вплив конкуренції, політика держави, канали
товаропросування тощо. Після врахування цих чинників підприємство починає
формувати ціну на продукцію і цей процес проходить у декілька етапів.
Перший етап – визначення мети ціноутворення (намагання вижити,
максимізація прибутку, завоювання більшого сегменту ринку тощо); другий –
визначення попиту на товар; третій - оцінка витрат виробництва; четвертий –
аналіз цін і товарів конкурентів; п’ятий – вибір методу ціноутворення.
За ринкових умов господарювання можуть застосовуватись різноманітні
методи ціноутворення. Варто звернути увагу на їх змістову характеристику:
1. Розрахунок ціни за методом "середні витрати + прибуток" є
найпростішим і широко застосовуваним. Згідно з ним ціна визначається за
формулою:
ЦІНА = СЕРЕДНІ ВИТРАТИ(СОБІВАРТІСТЬ)+ПРИБУТОК
2. Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення
цільового прибутку вважається різновидом методики визначення ціни на засаді
середніх витрат, Особливість його полягає в тім, що ціну поставлену в жорстку
залежність від загального розміру прибутку, який підприємство передбачає
одержати від продажу певної кількості продукції.
3. Установлення ціни на засаді об’єктивної цінності товару здійснюється з
урахуванням потенційного попиту.
4. Метод ціноутворення за рівнем конкуренції полягає в тім, що ціну
розглядають та встановлюють як функцію цін на аналогічну продукцію в
конкурентів.
5. Установлення ціни на підставі результатів закритих торгів є різновидом
методу "за рівнем поточних цін"
6. Метод ціноутворення за рівнем попиту передбачає встановлення ціни за
допомогою пробного продажу експериментальних партій товару на різних
сегментах ринку.
7. Метод установлення ціни на основі походження товару полягає в тому,
що товар передається транспортній організації на умовах "франко-вагон".
8. Метод установлення єдиної ціни із включенням у неї витрат на доставку
(незалежно від віддаленості покупця).
9. Метод зональних цін полягає в утворенні зон, в межах яких
встановлюються єдині ціни.
10. Метод встановлення цін з прийняттям на себе витрат на поставку.
11. Метод встановлення цін зі знижками дає підприємству можливість
стимулювати рівень виробництва протягом року.
12. Метод тендерного ціноутворення застосовується при конкурентній
боротьбі товаровиробників в ході тендерних торгів.

13. У випадку виведення на ринок нового товару ціну на нього
встановлюють на основі зовнішньоекономічних факторів. Застосовують у таких
випадках цінову політику:
"зняття сливок" – (потужна реклама - висока ціна – великий прибуток);
"проникнення" – невисока ціна для завоювання великого сегменту ринку
"витіснення" – низька ціна, яка виключає появу конкурентів.
Вибір методу ціноутворення та встановлення відповідно до нього певного
рівня ціни є початковим етапом розробки цінової стратегії та тактики
підприємства. Надалі ціни постійно корегуються підприємством і державою,
згідно з мінливою кон'юнктурою ринку та необхідними уточненнями
заздалегідь розробленої стратегії ціноутворення згідно різних видів продукції.
Основні чинники, що впливають на рівень цін на продукцію:
− рівень витрат на виробництво і реалізацію продукції
− співвідношення попиту і пропозиції
− гнучкість попиту
− новизна, престижність товару
− наявність конкуренції
− ступінь державного регулювання
− умови поставки сировини
− франкування цін
− взаємовідносини між покупцем і продавцем
− кількість посередників і т.п.
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Лекція №13-14
Тема: Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності
підприємства.

1.
2.
3.
4.

План заняття
Формування доходу підприємства.
Прибуток : класифікація формування, розподіл.
Рентабельність продукції та виробництва.
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.
Хід заняття

1. Формування доходу підприємства.
У процесі діяльності підприємства формуються доходи, витрати і фінансові
результати. Під доходами розуміють збільшення економічних вигід у вигляді
надходжень активів або зменшення зобов’язань, що приводять до зростання
величини власного капіталу підприємства (за винятком його змін, що
здійснюються внаслідок проведення додаткових внесків власників). Усі доходи
поділяються на декілька груп:
− доходи від операційної діяльності;
− фінансові доходи;
− інші доходи від операційної діяльності та надзвичайні доходи.
Доходи від операційної діяльності – це доходи (виручка) від реалізації
продукції та інші операційні доходи. Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) – це загальний дохід, виручка від реалізації продукції без
врахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків.
Інші операційні доходи включають всі доходи від операційної діяльності, крім
доходу від реалізації продукції. До них, зокрема, відносять:
− доходи від реалізації іноземної валюти;
− доходи від продажу оборотних активів (крім фінансових інвестицій);
− доходи, одержані від операційної оренди активів;
− доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті;
− суми одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення
господарських договорів;
− доходи від списання кредиторської заборгованості;
− відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як
безнадійні);
− суми одержаних грантів та субсидій; інші доходи.
Фінансовими доходами є доходи, отримані в процесі проведення
інвестиційної та фінансової діяльності. Це, зокрема, доходи від участі в капіталі
та інші фінансові доходи. Дохід від участі в капіталі відображає доходи, одержані
від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства. Вони

передбачають зростання частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування
(внаслідок одержання асоційованим, дочірнім та спільним підприємством
прибутків або зростання їх власного капіталу). До інших фінансових доходів
належать доходи, що виникають у процесі фінансової діяльності підприємства. До
них відносять:
– дивіденди одержані;
– відсотки одержані;
– інші доходи від фінансових операцій.
До надзвичайних доходів зараховують доходи, що отримує підприємство в
надзвичайних умовах. Це можуть бути такі доходи: відшкодування, одержані від
страхових організацій з метою покриття надзвичайних витрат; суми, перераховані
підприємству на фінансування втрат з інших джерел (державних органів,
юридичних та фізичних осіб, іноземних суб’єктів фінансової діяльності та ін.).
Забезпечення
діяльності
підприємства
передбачає
проведення
різноманітних витрат. Витрати підприємства – це зменшення економічних вигід у
вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення
або розподілу власниками).
Усі витрати підприємства поділяються на дві групи: витрати, що
здійснюються в процесі проведення звичайної діяльності, та витрати, які
проводяться за надзвичайних подій. У свою чергу, до витрат від звичайної
діяльності входять: витрати на операційну діяльність; фінансові витрати; витрати
від участі в капіталі; інші витрати.
2. Прибуток : класифікація формування, розподіл.
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва, що
характеризує відносини, які виникають у процесі суспільного виробництва.
Поява прибутку безпосередньо пов'язана з появою категорії "витрати
виробництва". Прибуток − це та частина додаткової вартості продукту, яка
залишається після покриття витрат виробництва. Відокремлення частини вартості
продукції у вигляді витрат у грошовому вираженні є собівартістю продукції.
Додатковий продукт − вартість, створювана виробниками понад вартість
необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім суспільноекономічним формаціям і є однією з важливих умов їх успішного розвитку.
Прибуток − частина додаткової вартості, виробленої, реалізованої та готової
до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному
продукті вартість реалізується і набуде грошової форми.
Отже, об’єктивна основа прибутку пов’язана з потребою первинного
розподілу додаткового продукту. Таким чином, прибуток − об’єктивна
економічна категорія, тому на його формування впливають об'єктивні процеси,

що відбуваються в суспільстві, сфері виробництва й розподілу валового
внутрішнього продукту.
Водночас прибуток − це показник, який формується на мікрорівні.
Прибуток відображає результати фінансово-господарської діяльності підприємств
як суб’єктів господарювання і зазнає впливу багатьох чинників. У формуванні
прибутку підприємств є особливості залежно від сфери їх діяльності, галузі
господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин тощо.
На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства,
що відображається в офіційній звітності суб’єктів господарювання, впливає
встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення
собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення
прибутків (збитків) від фінансових операцій та іншої діяльності. Отже, прибуток
− важливий показник, що характеризує фінансовий результат діяльності
підприємства.
Зростання прибутку означає збільшення потенційних можливостей
підприємства, підвищення ступеня його ділової активності. За прибутком
визначається доля доходів власників підприємств, розміри дивідендів акціонерів
та інших доходів. Прибуток визначає також рентабельність капіталу, впливає на
вартість усього підприємства загалом.
Різне значення прибутку посилюється з переходом держави до ринкових
умов господарювання. Підприємства недержавної форми власності, отримавши
фінансову самостійність і незалежність, мають право самостійно визначати
напрями використання прибутку після сплати обов'язкових платежів та
відрахувань. Прибуток є джерелом забезпечення як внутрішньогосподарських
потреб підприємств, так і джерелом формування бюджетних ресурсів держави.
Тому успішна, прибуткова діяльність підприємств основа економічного розвитку
держави.
Облік і визначення фінансових результатів − прибутку (збитку)
здійснюється за такими видами діяльності підприємства: звичайна діяльність, у
тому числі операційна й інша звичайна діяльність; а також діяльність, пов’язана з
виникненням надзвичайних подій. Підприємство може одержувати прибуток у
результаті операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Відповідно до
стандартів бухгалтерського обліку прибуток − це сума, на яку доходи
перевищують пов’язані з ними витрати.
Збитком вважається перевищення суми витрат над сумою доходів, для
отримання яких здійснювалися витрати.
Валовий (загальний) прибуток (збиток) розраховується як різниця між
чистим доходом від реалізації продукції та собівартістю реалізованої продукції.
Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна
сума валового прибутку (збитку) й іншого операційного доходу, адміністративних

витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності,
фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.
Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування визначається як
різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і суми податків
з прибутку.
Чистий прибуток (збиток) підприємства (остаточний результат діяльності
підприємства) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від
звичайної діяльності після оподаткування і надзвичайного прибутку (збитку)
після оподаткування.
3. Рентабельність продукції та виробництва.
До найважливіших економічних категорій, які характеризують ефективність
діяльності підприємств на засадах господарського розрахунку, відносять
рентабельність. Вона означає дохідність, прибутковість підприємства.
Рентабельно працює підприємство тоді, коли воно отримало надлишок над
витратами на виробництво продукції у вигляді доходу. Доходом підприємства є
частина вартості валової продукції, що залишилася після відшкодування затрат на
її виробництво.
Рентабельність належить до показників, що певною мірою узагальнено
характеризують економічну ефективність діяльності підприємства. V ньому
відображаються результати затрат не лише живої, а й уречевленої праці, ступінь
використання засобів виробництва, якість реалізованої продукції, рівень
організації виробництва та його управління.
Результатом господарської діяльності аграрних підприємств є чистий дохід,
який залишається після вирахування з вартості продукції витрат на її
виробництво.
Чистий дохід − це грошовий вираз вартості додаткового продукту,
створеного додатковою працею робітників окремо го підприємства.
ЧД = ВП − O В

де ЧД – вартість чистого доходу, грн;
ВП – вартість валової продукції, грн;
∑ В – витрати на виробниятво продукції.
Частину чистого доходу підприємство реалізує в процесі продажу
продукції, і вона набуає форму прибутку.
Прибуток підприємства – лише частина чистого доходу, реалізоаного в ціні.
Він изначається за формулою:

ПР = ВР − O Впр
Пр – прибуток одержаний підприємством від реалізації продукції, грн;
Вр – виручка від реалізації продукції,грн;
∑ Впр – витрати на виробництво і реалізацію продукції, грн.
Якщо чистий дохід відображає виробничі відносини лише у сфері
виробництва, то прибуток характеризує виробничі відносини як у сфері
виробництва, так і у сфері обміну. Він засвідчує реально досягнутий результат і
показує, яку суму грошей і який зиск отримало підприємство від реалізації того
чи іншого виду продукції. Однак прибуток не може достатньою мірою
відображати внесок кожного окремого підприємства у створення чистого доходу
суспільства. Прибуток підприємства залежить від обсягу та якості реалізованої
продукції, її структури, рівня собівартості та фактичної реалізаційної ціни.
Охарактеризувати рентабельність виробництва окремого виду продукції або
підприємства загалом, використовуючи лише абсолютне значення прибутку,
недостатньо. її необхідно порівняти з виробничими затратами. Для цього
використовують відносний показник − рівень рентабельності.
Рівень рентабельності − це відсоткове відношення прибутку до суми
матеріально-грошових затрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції"
Рівень рентабельності виробництва визначають за формулою:
ПР
∙ 100%
∑ ВВР
Де РР – рівень рентабельності иробництва, %;
ПР – прибуток від реалізації продукції, грн;
∑ ВВР – сума витрат на виробництво і реалізацію продукції, грн.
Рівень рентабельності виробництва окремого виду продукції можна
визначати, використовуючи обсяг чистого доходу і суму витрат у галузі, або
одержаний прибуток у розрахунку на одиницю продукції та її собівартість. Рівень
рентабельності, який визначено для підприємства, характеризує сукупний рівень
рентабельності й за економічним змістом показує, скільки отримано копійок
прибутку в розрахунку на одну гривню виробничих витрат загалом на цьому
підприємстві. Аналогічною за економічним змістом є характеристика рівня
рентабельності виробництва окремого виду продукції.
Визначений у такий спосіб рівень рентабельності виявляє ефективність
лише спожитих засобів виробництва. Проте в процесі господарської діяльності
підприємства щорічно купують основні засоби виробництва, сировину, основні й
допоміжні матеріали, необхідні для здійснення процесу виробництва. Тому
доцільно визначати не лише рентабельність виробничих затрат, де основні засоби
РР =

виступають у вигляді амортизаційних відрахувань, але й основні та оборотні
фонди. Для цього використовують норму прибутку.
Норма прибутку − це відсоткове відношення маси прибутку до
середньорічної балансової вартості основних і або ротних фондів. її визначають за
формулою:
QR =

ПР
∙ 100%
ФОс + ФОб

Де Nn – норма прибутку, %;
ФОс – середньорічна вартість основних фондів, грн;
ФОб – середньорічна вартість оборотних фондів,грн.
Показник "норма прибутку" визначають загалом для підприємства. За
економічним змістом одержаний результат показує, скільки підприємство
отримало прибутку на 1 грн виробничих фондів, а у відносному − яка їх частка
окупилася впродовж року. На практиці є випадки, коли підприємства виробляють
однойменний вид продукції, наприклад, яйце, і мають однаковий рівень
рентабельності, а норму прибутку різну. Нижча норма прибутку засвідчує, що це
підприємство використовує основні й оборотні фонди менш ефективно.
Рентабельність характеризує прибутковість, дохідність підприємства.
Рентабельність продукції визначають за формулою:
Рентабельність продукції = Прибуток / Собівартість 100.
Цей показник дає можливість визначити, яка продукція більш прибуткова,
тобто вигідніша для виробництва. Однак слід ураховувати, що собівартість має
відповідати витратам виробництва на основі рівноважних цін. В умовах
адміністративно-командної економіки, коли ціни визначалися вольовим
(суб'єктивним) шляхом, собівартість, як і ціпи, не відображала стан економіки, а
отже, не можливо було визначити фактичну рентабельність продукції.
4. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.
Фінансово-економічний стан підприємства характеризується рівнем його
прибутковості та оборотності капіталу, фінансовою стійкістю і динамікою
структури джерел фінансування, спроможністю своєчасно розраховуватися за
борговими зобов’язаннями.
У правильній оцінці фінансових результатів діяльності заінтересовані
керівництво і власники (засновники) підприємства, стратегічні інвестори.
партнери, кредитори, державні органи, а також конкуренти на зовнішньому та
внутрішньому ринках. Кожний із них (юридичних і фізичних осіб) має власні
інтереси, рівень реалізації яких залежить від фінансових результатів діяльності
конкретного підприємства.

Інформаційна база для оцінки. Для оцінки фінансово-економічного стану
підприємства використовується певна інформаційна база. Вона включає звіт про
фінансові результати роботи і баланс підприємства на певну дату (кінець
кварталу, року).
У практиці для характеристики фінансового положення фірми
використовують чотири групи показників.
Перша група − це показники, що характеризують здатність підприємства
гасити поточну заборгованість, яка пов'язана із забезпеченням підприємства
ресурсами, необхідними для його функціонування. До цих показників
відносяться:
1 . Коефіцієнт покриття поточної заборгованості
Кт = Коб / Оф,
де Коб − оборотний капітал (поточні активи);
Оф −сума поточних фінансових зобов'язань.
2. Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань активами, що швидко
обертаються (КПБ)
Кпб = (Дн + Пц) / Оф,
де Дн − готівка;
Пц − цінні папери.
Цей коефіцієнт називається так тому, що готівка, а також цінні папери є
саме тим елементом, який дозволяє швидко розплачуватися з кредиторами.
Друга група − це показники ефективності використання активів. У цьому
випадку мова йде про те, як краще розподілити фінансові кошти між окремими
елементами як поточних, так і основних активів, з тим щоб збільшити їх здатність
приносити прибуток. До цієї групи відносяться:
1 . Середній період покриття дебіторської заборгованості:
Зср.деб = Здеб О,
де Зср.деб − середній період покриття дебіторської заборгованості;
Здеб − сума дебіторської заборгованості;
О − об’єм річного продажу в кредит.
Розрахунок цього показника дає середню кількість днів, впродовж яких
залишається непогашеною дебіторська заборгованість.
2. Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасівь(Ктм)
Ктм = С / Цтмср,
де С − повна собівартість продукції;
Цтмср − вартість товарно-матеріальних запасів в середньому за рік.
3. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Кос)
Кос = О / Сос,
де О − річний об’єм продажу;

Сос − залишкова вартість основних фондів (первинна вартість за
вирахуванням суми нарахованого зносу).
Цей показник відображає ефективність використання основних фондів,
співвідносячи їх з вартістю продажу.
4. Коефіцієнт оборотності активів (Коа )
Коа = О / А,
де А − загальна сума активів.
Третя група − це показники, що характеризують використання позикових
коштів. Передусім в цій групі показників потрібно звернути увагу на вимірювання
відношення власних і позикових коштів, оскільки це відображає стійкість
фінансових позицій підприємства, здатність виконувати свої зобов'язання по
позиках. До цієї групи входять наступні показники:
1 . Частка боргу в загальній сумі капіталізованих коштів (Бзаг)
Бзаг = Ззаг / Кзаг,
де 3заг − загальна сума заборгованості (коротко- і довгострокової);
Кзаг − загальна сума капіталізованих коштів (активів). У зарубіжній
практиці вважається, що частка боргу не повинна перевищувати 50%.
2. Частка боргу по відношенню до власного капіталу (Бс )
Бс = Ззаг / К,
де К − власний капітал.
З досвіду зарубіжних країн ця величина не повинна перевищувати 90%.
3. Коефіцієнт покриття позикового капіталу (Кпк )
Кпк = П / Пс,
де П − прибуток від реалізації продукту до вирахування податку і сплати
відсотків;
Пс − сума позикового відсотка, що підлягає виплаті за рік.
Цей показник показує, до якої міри прибуток підприємства забезпечує виплату
боргів.
Четверта група − це показники, що свідчать про те, наскільки ефективні
рішення керівництва, що приймаються в області капіталовкладенні і управління
фінансами. До них відносяться;
1 . Показник рентабельності інвестиції (Рч)
Рч = СП / ( Коа + Коб),
Або Рч = х О / (Коа + Коб),
де СП − чистий прибуток;
Коа − основні активи;
Ков − оборотні активи;
О – об’єм продаж.
2. Рентабельність власного капіталу (Рвл)
Рвл = СП / Квл,

де СП − чистий прибуток;
Квл − власний капітал.
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Змістовий модуль 2. Організація біотехнологічних виробництв
Лекція №15−16
Тема: Організаційні основи виробництва.

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

План заняття
Сутність виробничої діяльності.
Значення організації виробництва в діяльності підприємства,
взаємозв’язок організації виробничих процесів виробництва та технології.
Системна концепція організації виробництва.
Головні ознаки виробничої системи.
Підприємство як об’єкт організації.
Властивості підприємства.
Види підприємств.
Продукція підприємства.
Класифікація виробництв харчової промисловості.
Хід заняття
1. Сутність виробничої діяльності.

Будь-яке підприємство в процесі свого функціонування здійснює виробничу
діяльність, яка поряд з фінансовою та маркетинговою діяльністю забезпечує
досягнення його цілей.
Під виробничою
діяльністю розуміють
сукупність
цілеспрямованих
процесів, що здійснюються людьми за допомогою засобів праці чи природних
процесів, у результаті яких предмети праці перетворюються в готову продукцію,
змінюючи при цьому свій склад, стан, форму та отримуючи певні нові
властивості.
Виробнича діяльність підприємства є комплексним процесом. Він
складається із виробництва − процесу виготовлення товарної продукції та
діяльності з обслуговування виробництва (інструментальне, ремонтне,
транспортне, складське обслуговування, енергетичне, матеріально-технічне
забезпечення тощо). У свою чергу, будь-яке виробниче обслуговування чи
забезпечення у рамках своїх завдань теж здійснює функцію перетворення вхідних
компонентів у готові продукти, тобто теж є виробничою діяльністю. Виробнича
діяльність включає:
− живу працю людей як активну частину виробництва, що становить основу
трудового процесу. Саме робітники є головними творцями матеріальних і
нематеріальних благ;
− предмети праці, над якими працює людина для перетворення їх у
проміжний чи кінцевий продукт з метою задоволення певних потреб споживачів.
У промисловості − це матеріали, заготовки, сировина, напівфабрикати, тобто все
те, на що спрямована праця людей;

− засоби праці − частину засобів виробництва (машини, обладнання,
інструмент, оснащення тощо), за допомогою яких людина впливає на предмети
праці.
− Виробнича діяльність (виробнича функція) − це одна з функцій
підприємства. Вона тісно пов'язана з іншими його функціями: фінансуванням,
маркетингом, забезпеченням персоналом тощо.
Крім поняття "виробнича функція" існує також і широко застосовується
поняття "операційна функція". Операційна функція включає в себе всі дії,
результатом яких є випуск продукції та послуг, що постачаються організацією у
зовнішнє середовище. Ця функція притаманна будь-якому підприємству.
Конкретний зміст операційної функції можна визначити сукупністю окремих,
досить автономних видів діяльності підприємства, які зумовлені його створенням,
функціонуванням та розвитком.
Підприємства (організації) розрізняються за видами діяльності, що входять
в операційну функцію. Організації, що виробляють товар, як правило, є
матеріало- і енергоємними, тобто споживають значні обсяги сировини,
напівфабрикатів, паливно-енергетичних ресурсів і т.п. До таких організацій
відносяться об’єкти будівництва, машинобудівні підприємства, хлібозаводи тощо.
Продукція цих організацій, за винятком будівельної, як правило, розрахована на
масового споживача − це автомобілі, пилососи, хлібобулочні вироби і т.д. У той
же час організації, що надають послуги (підприємства сфери послуг, аеропорти,
автостанції, лікарні), витрачають незначну кількість початкових матеріалів та
енергії. Проте їх послуги, як правило, індивідуальні та визначаються вимогами
клієнтів (замовників).
Використовуючи методологію системного підходу, можна встановити, що
будь-яке підприємство або організація є відкритою системою, яка перетворює
вхідні величини, тобто сировину, напівфабрикату, працю та інші у вихідні, тобто
в продукцію, послуги.
2. Значення організації виробництва в діяльності підприємства,
взаємозв’язок організації виробничих процесів виробництва та технології.
Під організацією виробництва розуміється координація і оптимізація в часі і
просторі всіх матеріальних і трудових елементів виробництва з метою досягнення
у визначені строки найбільшого результату з найменшими затратами.
Перехід на ринкові відносини кардинально міняють погляд на організацію
виробництва, яка створює умови для найкращого використання техніки і людей в
процесі виробництва і тим самим підвищує його ефективність.
На перший план в організації виробництва висувається нова мета
виробництва, яка дає змогу в любий момент перебудувати виробництва на випуск
інших видів продукції при зміні попиту на неї з найменшими затратами, а також
це повинно бути виробництво високої культури, яке створює умови для випуску

високоякісної продукції точно у визначені терміни, яка може бути
конкурентоспроможною на ринку.
Все це говорить про те, що організація виробництва має багатопланове
завдання, рішення яких дозволить відповісти на питання, що має робити
підприємство, щоб успішно господарювати ?
Для керівників і спеціалістів підприємства можливості для успішного
ведення господарювання відкриваються тільки тоді, коли вони ясно оцінюють
стан свого виробництва, тверезо оцінюють перспективи для досягнення
поставленої мети.
В кожному конкретному випадку організація виробництва обгрунтовує
ефективність міроприємств, що здійснюються, тому що для підвищення
організації виробництва потрібні не тільки окремі міроприємства, які
забезпечують підвищення продуктивності обладнання або зниження
трудомісткості, або поліпшення якості продукції, або зниженням затрат сировини.
Ефективність виробництва визначається методами ефективного використання
елементів виробництва в їх сукупності.
Особливість організації виробництва − це взаємозв’язок елементів
виробництва і вибір таких методів і умов їх використання, які в найбільшій мірі
відповідають меті виробництва.
Завдання організації виробництва:
− поглиблення спеціалізації;
− вдосконалення форм організації виробництва;
− швидка (гнучка) переорієнтація виробництва на інші види продукції;
− забезпечення безперервності і ритмічності виробничого процесу;
− вдосконалення організації праці і виробництва в просторі і часі;
− створення логістичної системи.
Якщо завданнями технології являються підвищення потенційних
можливостей збільшення об’єму вироблюваної продукції, поліпшення її якості,
зниження норм розходу ресурсів при її виготовленні, то організація виробництва
визначає методи і умови для досягнення цих можливостей з врахуванням
зовнішніх і внутрішніх умов роботи підприємства.
Для того, щоб підприємство добре працювало необхідно весь час слідкувати
за його роботою, а саме постійно підвищувати вимоги до конструктування,
виготовлення, монтажу і наладки обладнання; встановлювати оптимальні
експлуатаційні режими їх роботи, виявляти причини простою обладнання.
Основною причиною простою обладнання являється невідповідальність
оперативно-виробничого планування і матеріально-технічного забезпечення. На
ряді підприємств оперативне планування здійснюється без належного
обгрунтування, відсутні розрахунки оптимальних об’ємів виробництва,
складських запасів сировини і матеріалів, незавершеного виробництва.

Оптимальний рівень запасів повинен визначатися для кожного
підприємства виходячи із особливостей асортименту продукції, техніки,
технології, організації виробництва з врахуванням особливостей поставок
сировини і збуту готової продукції.
Крім цього до завдань організації виробництва відноситься скорочення
тривалості виробничого циклу, безперебійне забезпечення сировиною,
матеріалами при зменшенні запасів сировини і матеріалів, а також готової
продукції.
Серед причин, які пояснюють неповну загрузку встановлено обладнання і
неповне використання машин на протязі всього режимного часу необхідно
виділити невідповідальність структури асортименту машин і диспропорцію у
виробничій потужності цехів підприємства.
Тому завданнями організації виробництва є вдосконалення асортименту,
визначення оптимальної спеціалізації підприємств, виробничих потужностей,
реконструкції і технічного переозброєння виробництва.
Взаємозв’язок технології та організації виробництва. Багато завдань
організації виробництва вирішується на підприємстві завдяки технології, що
застосовується, тому слід відокремити те, що належить до функцій технології та
організації виробництва. Технологія характеризує способи, варіанти виготовлення
продукції і це обумовлює її функцію, яка спрямована на визначення можливих
типів машин, інструменту, пристроїв, оснащення, складності робіт, рівня
кваліфікації персоналу, норм витрат матеріальних ресурсів і часу для виробництва
кожного виду продукції. Технологія визначає, що і як, за допомогою яких засобів
виробництва треба робити з предметом праці для перетворення його в продукт з
потрібними властивостями.
3. Системна концепція організації виробництва.
Системна концепція організації виробництва передбачає поділ принципів
організації на принципи організації структури управління та принципи організації
процесу управління.
До принципів організації структур управління належать:
− економність і гнучкість структури управління;
− відповідність генеральним і територіальним схемам управління;
− скорочення кількості рівнів і ланок у структурі;
− скорочення витрат на склад апарату управління;
− чітке розмежування лінійного та функціонального управління;
− єдність розпорядливості та відповідальності;
− дотримання норм керованості;
− відповідність прав і обов’язків.
Принципи організації процесу управління включають:

− забезпечення максимальної керованості, тобто зведення до мінімуму
некерованих об’єктів;
− орієнтація на досягнення поставлених цілей, а не па усунення впливів, що
обурюють;
− визначення ступеня раціональності централізації управління;
− рівномірність розподілу робіт;
− забезпечення необхідних характеристик управління;
− спрощення процедурної частини;
− зведення до мінімуму зворотно-поступальних дій по горизонталі та
вертикалі;
− максимальне виключення впливу суб’єктивних чинників;
− узгодження процесів у просторі й часі;
− раціональне сполучення регламентування, нормування й інструктування;
− відповідність організаційних форм використання технічних систем
організації процесу управління;
− використання стандартизації в управлінні.
Системна концепція організації виробництва дає змогу підвищувати якість і
ефективність управління на підприємстві, адаптувати параметри функціонування
організації до зовнішнього або внутрішнього середовища, підтримувати стійкість
організації, забезпечувати упорядкованість параметрів структури організації.
4.Головні ознаки виробничої системи
У виробничій системі здійснюються виробничі процеси. їх основою і
визначальною частиною є технологічні процеси, під час яких робітник за
допомогою знарядь праці впливає на предмети праці та перетворює їх у продукт
праці − готову продукцію.
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взаємозв'язками, які створюють технологічну, або виробничу структуру.
Формальна, що передбачена проектом, структура виробничої системи формується
за технологічним або функціональним принципом. Вона складається з основних
та допоміжних елементів. До основних елементів належать технологічне
устаткування та оснащення, яке призначене для безпосередньої обробки чи
складання предметів праці (верстати, комплекси машин, конвеєри, інструменти,
пристрої, приладдя тощо).
Нормальне функціонування основних елементів залежить від забезпечення
їх енергією, інструментом, ремонтом, а також транспортуванням, складуванням
предметів, контрольними і випробувальними стендами та приладами. Ці функції
виконують відповідні допоміжні елементи виробничої системи, в яких на вході є
як зовнішні, так і внутрішні зв'язки, а на виході тільки внутрішні. Тому

необхідними для основних елементів виробничої системи можуть бути лише ті
допоміжні елементи, продукція і послуги, які не є результатом діяльності інших
самостійних систем (виробництв, підприємств).
Виробнича система поряд з технологічними містить соціальні елементи −
працівників, які використовують засоби праці й управляють ними при
виготовленні продукції. Сукупність груп людей певного професійного складу, що
узгоджено взаємодіють у процесі виконання заздалегідь передбачених функцій на
технологічному устаткуванні для досягнення поставленої мети, становить
соціальну структуру виробничої системи. Таким чином, соціальні та матеріальні
елементи формально діють як цілісна складова виробничої системи. Існування
матеріальної та соціальної структур зумовлене поділом праці у виробничій
системі. Тому структура елементів має відповідати її загальним цілям і постійно
пристосовуватися до них, адже кожен елемент і підсистема як відносно
відокремлені частини виконують чітко визначені завдання.
Виробнича система визначається поведінкою, еволюцією і набором
структур. Структура виробничої системи − це сукупність елементів і стійких
зв'язків між ними, що забезпечують цілісність системи та її тотожність самій собі,
тобто збереження основних властивостей системи під час різноманітних
зовнішніх і внутрішніх змін.
Структура виробничої системи визначається складом і взаємозв’язками її
елементів і підсистем, а також зв'язками з зовнішнім середовищем. Розрізняють
просторову (розташування елементів системи в просторі) і часову (послідовність
змін у часі стану елементів і системи в цілому) структури виробничих систем.
Вони тісно взаємопов’язані та взаємозалежні.
Елементи, які входять до складу виробничої системи, відрізняються за
своїми властивостями. Кожен з них, як структурно відокремлена частина системи,
виконує тільки йому властиві функції. Водночас функції кожного елемента
системи підпорядковані завданням і цілям системи.
Характерна особливість елемента виробничої системи − тісний
взаємозв’язок та взаємодія з іншими частинами або елементами системи за
допомогою:
− послідовного здійснення частини функцій над предметом праці, що
виконуються системою в цілому до отримання готового продукту;
− комплексного перероблення однорідної сировини й отримання з неї
різноманітних продуктів;
− паралельного виконання однорідних, але пе однакових функцій з
оброблення багатьох видів матеріалів і отримання з них частин готового
продукту.

5.Підприємство як об’єкт організації.
Об’єктом менеджменту у виробничій та невиробничій сферах є
підприємство. Підприємство становить складну та динамічну виробничу
соціально-економічну систему, що містить сукупність елементів і зв’язків між
ними. Підприємство − це самостійний господарський статутний суб’єкт, який має
права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну
діяльність, спрямовану на отримання прибутку від реалізації виготовленої
продукції.
Підприємство є основною організаційною ланкою господарства України.
Головна мета підприємства − виготовлення та реалізація продукції для отримання
прибутку. Для цього підприємство повинне:
− розвивати основне виробництво і підвищувати його ефективність;
− забезпечувати зростання продуктивності праці та ресурсозбереження;
− створювати умови для високопродуктивної праці;
− забезпечувати самоврядування трудового колективу;
− створювати умови для зацікавленості працівника в забезпеченні ефективної
діяльності.
Важливими ознаками діяльності підприємства, на нашу думку, є:
− самостійність і незалежність суб'єктів, що господарюють, у рамках
правових норм;
− економічна зацікавленість в отриманні максимально можливого прибутку;
− господарський ризик і відповідальність.
Названі ознаки діяльності підприємства взаємозалежні й діють одночасно.
Сучасне підприємство − складна організаційна структура. В умовах
ринкової економіки зростає значення трьох основних напрямків організації
промислового підприємства: наукової організації виробництва, праці й
управління.
Наукова організація виробництва має на меті створення оптимальної
техніко-технологічної системи на підприємстві. Це надійно й ефективно
функціонуюче виробниче устаткування і технологія, упорядковані технікоорганізаційні взаємозв’язки працівників.
Завдання наукової організації праці − сформувати здорові нормальні
відносини у колективі. Воно включає систему заходів для створення умов для
високопродуктивної, ефективної творчої праці. Але можливості наукової
організації праці обмежені техніко-технологічним станом підприємства, його
фінансовим й економічним станом.
Наукова організація управління − це система технічних, економічних і
гуманітарних засобів, що забезпечують цілеспрямованість впливу на матеріальну
і людську підсистеми підприємства. Вона сприяє їх взаємодії з метою досягнення
найкращого технологічного й економічного ефекту.

Будь-яка дія підприємства є організованою, регульованою дією,
спрямованою на отримання економічної вигоди, на прибуткове відшкодування
здійснених витрат. За видом або призначенням діяльність підприємства може
бути виробничою, комерційною та фінансовою. Усю цю діяльність підприємство
може здійснювати окремо або одночасно. Кожний з названих видів діяльності
підприємства має кілька підвидів.
Виробництво є основним видом діяльності підприємства: зокрема
здійснюється виробництво продукції, товарів, робіт, надаються послуги,
створюються духовні цінності. Однак саме ця сфера діяльності під час переходу
до ринкової економіки зазнала найбільш негативних змін: порушилося
матеріально-технічне забезпечення, різко зменшився збут продукції, погіршився
фінансовий стан підприємств.
Комерційна діяльність отримала найбільший розвиток за розвитку ринкових
відносин. Вона характеризується операціями й угодами з купівлі-продажу товарів
і послуг і дає змогу швидше отримати віддачу, рентабельність цієї діяльності
вищу, ніж у виробництві.
6.Властивості підприємства.
Виробниче підприємство розглядається як динамічна соціально-економічна
система, здатне самостійно змінювати форми внутрішніх виробничих відносин,
свою структуру, розміри та зберігати свою цілісність, вливати на зовнішнє
середовище зберігаючи свою місію. Підрозділи підприємства є підсистемами, що
складаються з елементів різного ступеня складності (працівники, предмети й
засоби праці), необхідні для функціонування і мають свої інтереси.
Засоби виробництва й працівники із знаннями й виробничим досвідом в
сукупності становлять продуктивні сили суспільства, в масштабі підприємства –
основу його виробничого потенціалу. В процесі виробництва працівники
вступають між собою у певні виробничі відносини для спільної діяльності.
Виробничі відносини – це система взаємозв’язків, що охоплюють різні
стадії (фази) процесу відтворення сукупного суспільного продукту –
виробництво, розподіл, обмін, споживання (виробниче, кінцеве).
Виробництва за призначенням продукції, що виробляється поділяють на
виробництво засобів виробництва (обладнання, машини, механізми і т.д.) і
виробництво предметів споживання
Основні властивості виробничого підприємства:
− результативність – здатність створювати споживчу продукцію;
− надійність – усталене функціонування, здатність компенсувати вплив
внутрішніх та зовнішніх флуктуацій;
− гнучкість – можливість адаптувати виробництво до нововведень, планових
завдань, ресурсної диверсифікації та змін зовнішнього середовища;

− керованість – управління виробництвом на всіх його стадіях і рівнях як
відкритою системою;
− неперервність функціонування виробничого процесу;
− самоорганізація – здатність колективу знаходити адекватні відповіді на
екзогенні та ендогенні виклики;
− динамічна рівновага – підприємство прагне зберегти себе при переході
своїми підсистемами та елементами за своїми стадіями життєвого циклу;
− інерційність – усталеність структури підприємства, типу виробництва,
збереження
сутності основного
технологічного
процесу включаючи
співвідношення його елементів, сформованих зв’язків;
− цілеспрямованість – підрозділи функціонують з метою випуску споживчої
продукції відповідної якості та обсягу у відповідності мети розвитку та місії.
7.Види підприємств.
При здійсненні будь-якого виду діяльності суб’єктом господарювання на
ринку великого значення набувають такі його ознаки як форма власності,
правовий статус і обрана сфера господарювання, галузева приналежність, розмір,
а також мета і характер діяльності з урахуванням територіальної цілісності.
Залежно від форми власності згідно із ст.63 ГКУ в Україні можуть діяти
підприємства таких видів:
− приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи
суб’єкта господарювання (юридичної особи);
− підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство
колективної власності);
− комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності
територіальної громади;
− державне підприємство, що діє на основі державної власності;
− підприємство засноване на змішаній формі власності (на основі об'єднання
майна різних форм власності).
В залежності від приналежності капіталу в статутному фонді підприємства
класифікують наступним чином:
− якщо іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків (10%), воно
визнається підприємством з іноземними Інвестиціями;
− якщо іноземна інвестиція становить сто відсотків (100%), воно вважається
іноземним підприємством;
− якщо в статутному фонді відсутні іноземні інвестиції, таке підприємство
вважається національним.
Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного
фонду в Україні діють такі підприємства:

− унітарні;
− корпоративні.
Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє
необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не
поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо
або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його
трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та
ліквідації підприємства. Унітарними є державні та комунальні підприємства,
підприємства, засновані на власності об'єднань громадян, релігійної організації
або на приватній власності засновника.
Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше
засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання
майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх
спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через
органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів
та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства,
підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші
підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.
Залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації
продукції за рік підприємства можуть бути віднесені до:
− малих;
− середніх;
− великих.
Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких
середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не
перевищує 50 (п’ятдесяти) осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції
(робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 000 (п’ятистам
тисячам) євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо
гривні.
Великими
підприємствами
визнаються
підприємства,
в
яких
середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує
1 000 (одну тисячу) осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт,
послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну 5 000 000 (п’яти мільйонам) євро за
середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні. Усі інші
підприємства визнаються середніми.
З урахуванням існування ступеня залежності від іншого підприємства
виділяють такі підприємства:
− головні;
− дочірні.

Залежно від галузевої приналежності виділяють:
− промислові;
− сільськогосподарські;
− будівельні;
− транспортні;
− торговельні,
− науково-дослідні;
− лізингові;
− банківські;
− страхові;
− туристичні;
− підприємства зв’язку;
− підприємства побутового обслуговування тощо.
Відповідно до правового статусу і форми господарювання розрізняють:
− одноосібні підприємства − є власністю однієї особи, що відповідає за свої
зобов’язання усім майном;
− кооперативні підприємства − добровільні об’єднання громадян з метою
спільного здійснення господарської діяльності;
− орендні підприємства − засновані на договірних взаєминах щодо
тимчасового володіння і користування майном;
− господарські товариства (партнерства) − підприємства або інші суб’єкти
господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом
об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою
одержання прибутку.
До господарських товариств належать:
− акціонерні товариства;
− товариства а обмеженою відповідальністю;
− товариства з додатковою відповідальністю;
− повні товариства;
− командитні товариства.
Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний
фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і
несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери
несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства в межах вартості
належних їм акцій. Акціонерні товариства можуть бути відкритими або
закритими.
Акції відкритого акціонерного товариства можуть розповсюджуватися
шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Акціонери відкритого
товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та

товариства.
Акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками
або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися
шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Акціонери закритого
товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими
акціонерами товариства.
Товариством з обмеженою відповідальністю е господарське товариство, що
має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими
документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм
майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик
збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.
Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство,
статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами
розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в
разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну
відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному
розмірі до вкладу кожного з учасників.
Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого
відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку
діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за
зобов’язаннями товариства усім своїм майном.
Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або
кілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і
несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм
майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші
учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).
Залежно від мети і характеру діяльності підприємства поділяються на:
− комерційні підприємства − мають за мету отримання прибутку;
− некомерційні − підприємства невиробничої сфери, метою яких не є
отримання прибутку (кредитні спілки, благодійні організації тощо).
Згідно з п.2 ст.130 ГКУ кредитною спілкою є юридична особа −
неприбуткова організація, − заснована громадянами у встановленому законом
порядку на засадах добровільного об’єднання грошових внесків з метою
задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших
фінансових послуг.
Згідно з л.2 ст.131 благодійною визнається недержавна організація,
утворена і діюча за територіальним принципом, яка здійснює доброчинну
діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб без мети одержання
прибутків від цієї діяльності. Органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи,

організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути
засновниками або членами благодійної організації.
8.Продукція підприємства.
Продукція – результат праці в конкретному виробничому процесі, який
призначений задовільна ти потреби
Продукція – це результат взаємопов’язаних видів діяльності, яка
перетворює входи на виходи.
Послуга − діяльність або процес, що здійснюється з метою надання
зручності або допомоги в чому-небудь.
Види послуг: побутові, послуги зв’язку, транспортні, фінансові, житловокомунальні, освітні, охорони здоровя, правового характеру, спорт, громад харч,
система торгівлі, туристичні, екскурсійні.
Бувають такі вимірники:
1)Натуральні – обсяг виробленої продукції по певній номенклатурі і асортименту.
Номенклатура – перелік назв окремих видів продукції , що
використовуються на підприємстві.
Асортимент – обсяг певних різновидів виробів у межах певної
номенклатури.
Централізована номенклатура – формується шляхом укладення під-ом
контрактів і державних замовлень.
Децентралізована – формується самостійно на основі вивчення ринкового
попиту на свою продукцію.
2)Вартісні – обсяги валової, товарної, реалізованої, чистої і умовно чистої
продукції.
Валова продукція − вся продукція підприємства не залежно від ступеня її
готовності:
ТП+(НЗВп-НЗВк)+(Іп-Ік)+Вмз
І − вартість інструментів для власних потреб
Вмз − вартість матеріалів замовника
НЗВ – вартість незавершеного виробництва
Реалізована продукція – продукція, яка відвантажена споживачам і за яку
надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства або мають надійти у
визначений термін:
ТП+(Гп-Гк)+(Вгпп-Вгпк)
Гк − залишки готової нереалізованої продукції
Вгпк − вартість відвантаженої продукції, але термін оплати за яку ще не
настав, знаходиться на зберіганні у покупців.
Чиста продукція = ТП-(М+А)= основна ЗП+ денна ЗП+ прибуток
Умовно чиста = ЧП+А

В практиці планув. та обліку обсягу пр-ції використ. не тільки фіз. одиниці,
а й умовно-натур. показники (умовні банки консервів).
9.Класифікація виробництв харчової промисловості.
За способами отримання кінцевого продукту харчові виробниц-тва
поділяються на:
− виробництва, які вилучають цінні (корисні) речовини з початкової сировини
(цукрова, борошномельна, круп’яна, олійна, виробництво згущеного та сухого
молока);
− виробництва, які підвищують концентрацію корисного ком-понента в
харчовому продукті (сушильна);
− виробництва, які виготовляють продукти з різних складових частин або
видів сировини (консервна, комбікормова);
− виробництва, які виготовляють продукти із вторинних проду-ктів харчових
виробництв (хлібопекарська, макаронна).
Класифікацію харчових виробництв можна провести за різними ознаками:
складом сировини (одно- та багатокомпонентна сировина), повнотою її
використання тощо.
Усі технологічні лінії харчових виробництв поділяються на три групи,
кожна з яких може бути зображена структурною схемою, яка враховує
особливості кожної групи.
Якщо кожну групу технологічних ліній поділити на три стадії: підготовчу,
основну та заключну, тоді з’являється можливість узагальнити деякі уявлення про
склад технологічних ліній.
На підготовчій стадії сировину чистять, миють, ріжуть, подрібнюють,
сортують тощо. На основній стадії сировина проходить усі перетворення,
необхідні для виготовлення кінцевого продукту, а на заключній − продукції
надають товарного вигляду.
Першу групу складають виробництва, продукцію яких одержу-ють шляхом
переробки багатокомпонентної суміші сировини. Деякі із складових частин
суміші повністю включають до складу кінцевого продукту (хлібопекарське,
кондитерське виробництва). Структура такої лінії характеризуються певною
кількістю паралельних потоків на підготовчій стадії, які потім, на основній ста-дії,
об’єднуються в один потік. Паралельні потоки на основній стадії використовують
тільки для збільшення потужності ліній або для випуску інших сортів та видів
продукції.
До другої групи входять виробництва, технологічні лінії яких
характеризуються послідовним проведенням технологічних операцій, а продукція
за складом речовин не відрізняється від сиро-вини (консервування городини,
садовини за допомогою сушіння, заморожування, стерилізації).

Паралельні потоки тут використовують, як і в попередньому випадку, для
збільшення потужності та випуску інших сортів продукції.
У третю групу об’єднані виробництва, в яких кінцевий про-дукт вилучають
(витягають, відокремлюють) одним або декількома способами (екстракція,
фільтрування, сортування) із почат-кової сировини (цукрове, крохмальне,
борошномельне та інші виробництва). Технологічні лінії цих виробництв
складаються з послідовно виконуваних технологічних операцій, що пов’язані з
певною кількістю необхідних зворотних потоків продукту та робочих агентів,
оскільки перетворення продукту відбувається в результаті багаторазового
повторення операцій, які доцільно здійснювати в однотипних апаратах і машинах.
За наявності багатосортної продукції та відходів ускладнюється і структура
заключної стадії виробництва.
Подання технологічних ліній однотипними структурами дозволяє значно
спростити деякі рішення аналізу і синтезу (проекту-вання). Технологічна лінія є
елементом структури підприємства, яке, у свою чергу, може бути елементом
якогось вищого за структурою об’єднання (трест, асоціація тощо). Якщо
розглядати структуру підприємства з позицій управління, то треба виділити два
рівня − технологічний та організаційний.
Мета технологічного управління − одержання продукції заданої якості та
кількості в результаті послідовно та паралельно виконуваних технологічних
операцій із заданими режимами на всіх ділянках виробництва.
Організаційно-економічне
управління
спрямоване
на
одержання
ефективних плідних результатів господарської діяльності шляхом прийняття
різних управлінських рішень важкоформалізованих задач (розподіл коштів,
матеріалів, забезпечення збуту продукції, одержання сировини, допоміжних
матеріалів тощо).
Відходи в харчовій промисловості містять у собі значну кіль-кість харчових
та кормових продуктів: цукор, рослинні та тваринні жири, білки, кислоти,
ферменти, вітаміни. В Україні щорічно одержують значну кількість відходів:
бурякового жому близько 40 млн. т, цукрової меляси − 2, післяспиртової барди −
5, соняшникового лушпиння − 0,25, пивної дробини − 0,2 млн. т.
На жаль, комплексна або повна переробка сировини не до кінця
налагоджена та не розповсюджена. Впровадження або створення нових мало- або
безвідходних технологій у переробних галузях промисловості дозволить значно
розширити номенклатуру та збільшити товарні об’єми випуску харчових
продуктів, а також кормів, та підвищити економічну ефективність і
рентабельність господарювання.
Якщо на окремих підприємствах після завершення технологічного процесу
виготовлення продукції залишається значна кількість відходів, то там доцільною
та економічною є організація комбінованого виробництва. Особливо це

стосується цукровобу-рякової, спиртової, олієжирової, крохмалепаточної,
виноробної та м’ясної галузей харчової промисловості.
Прогресивна технологія, яка сприяє підвищенню виходу та повному
використанню продукції, вилученню цінних речовин із си-ровини, надає умови і
для кращого використання сировини комбінуванням виробництва основної та
побічної продукції.
Підвищення якості сировини, заміна її на менш дефіцитну або дешевшу,
розширення асортименту сировини, скорочення сфери використання харчової
сировини та продукції на промислові потреби при виробництві нехарчових
продуктів прямо або побічно сприяє ресурсозбереженню.
Підвищення частки утилізації відходів та викидів значною мірою залежить
не тільки від організації їх переробки, але й від стану та технічного рівня
використовуваних техніки і технології переробки.
Таким чином, головними напрямами раціонального викорис-тання
сировини в харчовій промисловості можуть бути:
− впровадження прогресивної техніки і технології;
− визначення оптимальних періодів заготівлі, зберігання та переробки
сировини;
− зниження втрат сировини при заготівлі, транспортуванні, зберіганні та
переробці;
− комплексне використання сировини;
− збільшення виходу продукції;
− підвищення рівня кооперації та комбінації виробництва.
На всіх підприємствах харчової промисловості використовують для
переробки сировини типові технологічні операції (подрібнення, сортування,
нагрівання тощо), а також специфічні для кожного підприємства операції (випічка
хліба, оклеювання вина, очищення цукру, коптіння м’яса та риби, специфічні
технологічні засоби надання певного смаку харчовим продуктам тощо). Але
принципово технологічні лінії у харчових виробництвах не відріз
няються від тих, що існують в інших галузях промисловості, за ви-нятком
додержання високих санітарних вимог щодо сировини, вироблюваних продуктів
та виробничих приміщень.
Основну класифікацію харчових виробництв можна визначити за назвами
готових продуктів: хлібопекарська, олієжирова, цукрова, спиртова, виноробна
тощо, а також за специфічними виробничими процесами, зокрема процесами
вилучення олії та виробництва похідних продуктів − спирту, саломаси, маргарину
та масла, продуктів бродіння вина, пива, а також одержання інших продуктів
харчування.
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Лекція №17-18
Тема: Виробничий процес і організаційні типи виробництва.
План заняття
1. Сутність та структура виробничого процесу.
2. Стадії виробничого процесу.
3. Класифікація виробничих процесів.
4. Принципи раціональної організації виробничого процесу.
5. Організаційні типи виробництва.
6. Порівняльна характеристика одиночного серійного та масового типів
виробництва.
Хід заняття
1.Сутність та структура виробничого процесу.
Процес організації виробництва передбачає цілий комплекс робіт, що
спрямовується на отримання запланованого результату. Організація виробництва
конкретизується через організацію виробничого процесу.
Виробничий процес – це сукупність організованих в певній послідовності
взаємопов’язаних процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідні
матеріали перетворюються на готову продукцію.
Основними елементами виробничого процесу є предмети та засоби праці і
власне сама праця. Схема елементів виробничого процесу:
Виробничий процес

Засоби праці

Предмети праці

Персонал

Сили природи

Природні процеси здійснюються під впливом сил природи, частка цих
процесів у виробничому процесі досить мала, так як вони потребують переважно
лише витрат часу (сушіння виробів, висихання після фарбування, охолодження
після термічної обробки).
Головною складовою виробничого процесу є технологічний процес, в
результаті якого змінюється форма, розміри та властивості предметів праці.
Технологічний процес розбивається на ряд операцій, тобто закінчених частин
виробничого процесу, яка виконується на одному робочому місці над одним і тим
самим предметом праці без переналагодження устаткування.
Процес виробництва на підприємствах здійснюють різноманітні виробничі
процеси, які поділяються за такими ознаками: за призначенням, перебігом у часі і
ступенем механізації. Класифікація виробничих процесів:

Види виробничого
процесу

Ознака

Осноний
Допоміжний

Залежно від призначення

Обслугоуючий

Ручний
Механізований
Автоматизоаний

За ступенем механізації

Автоматичний
Простий
Складний

За характером продукції

За призначенням виробничі процеси поділяють на основні, допоміжні,
обслуговуючі.
Основні процеси – це процеси безпосереднього виготовлення основної
продукції підприємства, що визначає профіль його діяльності. На підприємствах
обробних галузей промисловості основний процес поділяється на стадії:
заготівельну, обробну, складальну. На підприємствах машинобудівної
промисловості до заготівельної стадії відносять виготовлення виливків, поковок;
до обробної – механічна і термічна обробка; до складальної – складання вузлів,
машин з окремих деталей, регулювання механізмів.
Допоміжні виробничі процеси забезпечують основні процеси необхідним
технологічним оснащенням (виготовляють інструменти і нестандартне
пристосування), проводять ремонт технологічного устаткування і виготовляють
запасні частини для ремонту.
Обслуговуючі виробничі процеси забезпечують нормальні умови для
ефективного здійснення основних і допоміжних виробничих процесів (виконують
транспортні і складські операції, контроль якості продукції).
Склад і взаємозв’язок основних, допоміжних і обслуговуючих процесів становить
структуру виробничого процесу.
За ступенем механізації розрізняють ручні, механізовані, автоматизовані та
автоматичні виробничі процеси. Ручні процеси здійснюються безпосередньо
робітником; механізовані – виконуються робітником за допомогою машин,

механізмів; автоматизовані процеси виконуються машинами під наглядом
робітників, а автоматичні процеси здійснюються за попередньо розробленими
програмами без участі робітників.
В залежності від характеру продукції процес може бути простий і складний.
Процес виготовлення окремої деталі з кількох послідовних операцій називається
простим процесом. Простий виробничий процес:

Сукупність узгоджених простих виробничих процесів називається складним
процесом. Складний виробничий процес:

Ефективність будь-якого виробничого процесу визначається раціональним
використанням як робочої сили, так і засобів праці.
2.Стадії виробничого процесу.
Основні, а деколи і допоміжні, виробничі процеси здійснюються у різних
стадіях (або фазах). Стадія − це відособлена частина виробничого процесу, на якій
предмет праці переходить в інший якісний стан. Наприклад, матеріал переходить
у заготівлю, заготівля − у деталь та ін.
Основні виробничі процеси відбуваються у таких стадіях: заготівельній,
обробній, складальній і регулювально-налагоджувальній.
Заготівельна стадія призначена для виробництва заготовок деталей і
характеризується досить різноманітними методами виробництва. Наприклад,
розкрій або різання заготовок деталей з листового матеріалу, виготовлення
заготовок методами лиття, штампування, кування та ін. Основна тенденція
розвитку технологічних процесів на цій стадії полягає в наближенні заготовок до
форм і розмірів готових деталей. Знаряддями праці на цій стадії є відрізні
верстати, пресово-штампувальне устаткування, гільйотинні ножиці та ін.
Обробна стадія − друга у структурі виробничого процесу − включає
механічну і термічну обробку. Предметом праці є заготівки деталей. Знаряддями
праці на цій стадії в основному є різні металорізальні верстати, печі для термічної
обробки, апарати для хімічної обробки. На цій стадії деталям надаються розміри,

що відповідають заданому класові точності.
Складальна (складально монтажна) стадія − це стадія виробничого процесу,
в результаті якої виходять складальні одиниці (дрібні складальні одиниці,
підвузли, вузли, блоки) або готові вироби. Предметом праці на цій стадії є деталі і
вузли власного виготовлення, а також отримані зі сторони (комплектуючі
вироби). Розрізняють дві основні організаційні форми складання: стаціонарну і
рухливу. За стаціонарного складання виріб виготовляється на одному робочому
місці (деталі подаються). За рухливого складання виріб створюється в процесі
його переміщення від одного робочого місця до іншого. Знаряддя праці на цій
стадії не такі різноманітні, як на обробній. Основними з них є різноманітні
верстати, стенди, що транспортують і направляють пристрої (конвеєри,
електрокари, роботи та ін.). Складальні процеси, як правило, характеризуються
значним обсягом робіт, виконуваних вручну, тому механізація та їх автоматизація
− головне завдання вдосконалення технологічного процесу.
Регулювально-налагоджувальна стадія − заключна в структурі виробничого
процесу, що проводиться з метою отримання необхідних технічних параметрів
готового виробу. Предметом праці є готові вироби або їх окремі складальні
одиниці, знаряддя праці, універсальна контрольно-вимірювальна апаратура і
спеціальні стенди для іспитів.
Складеними елементами стадій основного і допоміжного процесів є
технологічні операції. Поділ виробничого процесу на операції, а потім на
прийоми і рухи необхідний для розробки технічно обґрунтованих норм часу
виконання операцій.
Операція − це частина виробничого процесу, що, як правило, виконується
на одному робочому місці без переналагодження одним або декількома
працівниками (бригадою).
Залежно від ступеня технічного оснащення виробничого процесу
розрізняють операції: ручні, машиноручні, машинні, автоматичні й апаратні.
Як основні, так і допоміжні, а іноді й обслуговувальні виробничі процеси
складаються з основних і допоміжних елементів-операцій. До основних належать
операції, безпосередньо пов'язані зі зміною розмірів, форм, властивостей,
внутрішньої структури предмета праці або перетворенням однієї речовини на
іншу, а також зі зміною місце розташування предметів праці відносно один
одного. Допоміжними є операції, виконання яких сприяє протіканню основних
процесів, наприклад переміщення предметів праці, контроль якості, зняття й
установка, збереження та ін.
Організаційно основні і допоміжні виробничі процеси (їх операції) умовно
поділяються на прості і складні.
Простими є процеси, в яких предмети праці піддаються послідовному
рядові пов’язаних між собою операцій, у результаті чого виходять частково готові

продукти праці (заготівки, деталі, тобто нероз’ємні частини виробу).
Складними називаються процеси, в результаті яких виходять готові
продукти праці шляхом поєднання частин продукту, тобто складні вироби
(верстати, машини, прилади та ін.).
Рух предметів праці у виробничому процесі здійснюється так, що результат
праці одного робочого місця стає вихідним предметом для іншого, тобто кожен
попередній у часі й у просторі дає роботу наступному, − це забезпечується
організацією виробництва.
Від правильної та раціональної організації виробничих процесів (особливо
основних) залежать результати виробничо-господарської діяльності підприємства,
економічні показники його роботи, собівартість продукції, прибуток і
рентабельність виробництва, величина незавершеного виробництва і розмір
оборотних коштів.
3.Класифікація виробничих процесів
Класифікація виробничих процесів може здійснюватися за різними
ознаками.
1. Перш за все, процеси можуть поділятися на основні, допоміжні,
обслуговуючі й управлінські виходячи з ролі, яка відводиться їм у загальній
системі виробництва.
Основні − на базі яких, власне, і виробляється продукція підприємства.
Допоміжні − забезпечують нормальну і безперебійну роботу основних.
Приміром, будівельно-монтажні роботи, вироблення енергії, виробництво
запасних частин, комплектуючих, додаткових інструментів. Результати їх
діяльності «підтримують» виробництво продукції, що є предметом спеціалізації
підприємства.
Обслуговуючі забезпечують взаємозв’язок між основними і допоміжними.
До таких можуть бути віднесені складські, логістичні, вантажнорозвантажувальні, транспортні, контрольні, комплектувальні процедури.
Управлінські. До них відносять ті види виробничих процесів, які призначені
для координування всієї роботи підприємства, регулювання сумісності інших
процесів, визначення їх доцільності та економічної ефективності. Найчастіше
вони тісно сплетені з основними, допоміжними і обслуговуючими процесами.
2. З точки зору характеру протікання процеси можуть бути розділені на
перериваним і безперервні.
Перериваним (дискретні), усередині яких етапи виробничого процесу
розділені часовими інтервалами.
Безперервні види виробничих процесів припускають відсутність розривів
між технологічними операціями.
3. За ступенем механізації процеси поділяються на:

Ручні, здійснювані, як випливає з назви, без застосування механізмів.
Машинно-ручні групи виробничих процесів, що припускають використання
механізмів або механізованих інструментів з обов’язковою участю робітника.
Наприклад, до них відноситься обробка деталей на токарному або фрезерному
верстатах.
Машинні − протікають із застосуванням механізмів, верстатів або машин і
вимагають незначної участі людини.
Автоматизовані − процеси, виробництво всередині яких здійснюється
автоматично, роль людини зводиться до контролю роботи механізмів.
Автоматичні лінії, виробництво продукції на яких не вимагає участі людини.
4. В залежності від складності продукції, що випускається види виробничих
процесів можуть бути:
Простими, що включають в себе операції, спрямовані на зміну властивостей
однотипних предметів праці. Наприклад, виробництво партії деталей.
Складними, що складаються з простих операцій, виконання яких
спрямовано на виробництво кінцевого виробу або його проміжного блоку.
Наприклад, остаточна збірка автомобіля.
5. Виходячи з масштабів виробництва продукції одного типу виробничі
процеси поділяють на:
Індивідуальні, призначені для виробництва неповторним продукції.
Застосовуються в цехах, що випускають вироби часто оновлюється номенклатури.
Вони вимагають високої кваліфікації робітників та застосування складної
багатопрофільної техніки. Приклад − експериментальне виробництво.
Серійні, призначені для випуску продукції невеликими серіями,
повторюваними з певною періодичністю. У цьому випадку за ділянкою
закріплюються конкретні операції, які виконуються в заданій послідовності.
Масові застосовуються в тих випадках, коли виробництво націлене на
випуск однорідних виробів у великій кількості і протягом тривалого часу.
4.Принципи раціональної організації виробничого процесу.
Виробничий процес і окремі його операції повинні бути раціонально
організовані у просторі й часі. Для цього слід дотримуватися певних принципів
при проектуванні та організації виробничого процесу.
До таких принципів належать:
1) спеціалізація;
2) пропорційність;
3) паралельність;
4) прямоточність;
5) неперервність;
6) ритмічність;
7) гнучкість.

І. Принцип спеціалізації означає обмеження різноманітності елементів
виробничого процесу.
Спеціалізація – процес поділу виробничого процесу на складові частини і
закріплення за кожним підрозділом виготовлення певного виробу „предметна
спеціалізація”, або певної операції „технологічна спеціалізація”.
Предметна спеціалізація передбачає виконання технологічного процесу в
одному підрозділі підприємства. В такому підрозділі зосереджено різноманітне
обладнання для виготовлення окремого продукту.
Переваги: утворюяться в замкненому циклі, спрощюється планування і
облік, скорочується тривалість виробничого циклу за рахунок зменшення часу
транспортних операцій.
Недоліки: знижується рівень використання виробничих потужностей, менш
гнучкою стає виробнича структура.
Технологічна спеціалізація: в окремих підрозділах виконується частина
технологічного процесу при дуже широкій номенклатурі виробу.
Переваги: можливість регулювати завантаження обладнання, полегшує
технологічне керівництво.
Недоліки: збільшення довжини маршруту руху виробу з багаторазовим
поверненням в одні і тіж самі дільниці, що порушує принцип прямоточності;
ускладнює узгодження роботи дільниць, призводить до збільшення тривалості
виробничого циклу.
Змішана спеціалізація: за якою одні цехи або дільниці орієнтуються на
технологічну спеціалізацію, а інші на предметну. Вона зменшує або ліквідує
недоліки попередніх.
ІІ. Пропорційність. Даний принцип вимагає відносно однакової
продуктивності у всіх виробничих підприємствах. Цей принцип передбачає
рівномірне і повне завантаження усіх видів устаткування, необхідного для
виконання виробничої програми. Для здійснення цього принципу виділяють такі
категорії:
− провідне обладнання – обладнання на якому виконується основна
технологічна операція і вартість питомого обладнання займає найбільшу питому
вагу у вартості основних фондів.
− вузьке робоче місце – ланка, потужність якої не відповідає потужності
головного обладнання.
На базі тривалості операцій на провідному обладнанні здійснюється
„усунення” вузьких робочих місць, за допомогою наступних методів спеціалізації:
1) Диференціація або концентрація технологічних операцій. Суть цього
методу: технологічна операція розбивається на її складові, переходи і частина
однієї операції передається на іншу або в одну операцію збираються кілька.
2) Введення паралельних робочих місць.

3) Комбінування – виконання одним робітником 2 і більше операцій.
4) Зміна режиму обробки, скорочення або збільшення часу обробки.
ІІІ. Паралельність – передбачає одночасне виконання окремих операцій і
процесів. Додержання цього принципу особливо важливе при виготовленні
окремих виробів, що компонуються з багатьох процесів:
Простий виробничий процес – це послідовність операцій, результатом яких є
виріб.
Готовий виріб

Складний виробничий процес – передбачає поєднання декількох складних
виробничих процесів.
Готовий виріб 1
Готовий виріб 2

Готовий виріб

Готовий виріб 3

Паралельність досягається через раціональний поділ виробу на складові
частини; суміщенням часу виконання операцій; одночасне виготовлення різних
виробів. Паралельне виконання робіт забезпечується багатоінструментальною
наладкою, суміщенням часу основних і допоміжних операцій.
ІV. Ритмічність полягає в тому, що робота всіх підрозділів повинна
здійснюватися з певним ритмом. При додержанні даного принципу в різні
проміжки часу виготовляється однакова або рівномірно зростаюча кількість
продукції і забезпечується рівномірне завантаження робочих місць. Ритмічна
робота дозволяє найповніше використовувати виробничу потужність, як окремих
підрозділів, так і підприємства.
V. Прямоточність означає, що предмети праці в процесі їх обробки повинні
мати найкоротші маршрути по всіх стадіях і операціях виробничого процесу.
Принцип прямоточності досягається при умові розташування цехів, дільниць,
робочих місць за ходом технологічного процесу. Допоміжні і обслуговуючі
виробництва розташовують найближче до тих підрозділів, які вони обслуговують.
VI. Безперервність. Даний принцип вимагає, щоб перерви між суміжними
технологічними операціями були мінімальні, або повністю ліквідовані.
Найбільшою мірою цей принцип реалізується у безперервному виробництві. В
перервному виробництві повністю ліквідувати перерви неможливо. Для
скорочення перерв необхідно застосовувати прогресивні методи оперативного
управління виробництвом.

VII. Гнучкість означає, що виробничий процес повинен оперативно
адаптовуватись до змін організаційно-технічних умов, пов’язаних з переходом на
виготовлення іншої продукції. Гнучкість виробничого процесу досягається:
− універсалізацією засобів праці;
− автоматизацією;
− впровадженням верстатів з гнучким програмним управлінням.
5.Організаційні типи виробництва.
Можливості розвитку виробничої системи, удосконалення процесів
виробництва, їх спеціалізація та кооперування, ефективність використання живої
праці та устаткування значною мірою залежать від структури та обсягів продукції,
що випускається, широти та сталості її номенклатури. Залежно від цих чинників
робочі місця, дільниці, цехи та промислові підприємства поділяються на кілька
організаційних типів. Основоположною ознакою поділу виробництва на
організаційні типи є рівень спеціалізації робочих місць, який кількісно
вимірюється за допомогою коефіцієнта закріплення операцій.
Коефіцієнт закріплення операцій (Кзо) являє собою відношення кількості
всіх різноманітних технологічних операцій, що виконуються або мають
виконуватися протягом місяця на даному робочому місці, до кількості робочих
місць:
∑RTU ST
КЗО = Y
∑XU VWSX
де n − кількість найменувань деталей, що обробляються на робочому місці,
дільниці, у цеху;
mi − кількість операцій, що проходить i-та деталь у процесі обробки на
робочому місці, дільниці, у цеху;
РМmj − кількість робочих місць на даній j-й операції, дільниці, у цеху.
Організаційний тип виробництва може визначатися показником рівня
серійності (Кс):
∑RTU VWX
Z[ = Y
∑XU ST
Показник рівня серійності (Кс) обернений коефіцієнту закріплення операцій
(Кзо). Для масового виробництва його розмір становить 0,8…1, для серійного −
0,2…0,8 і для одиничного − < 0,2.
Організаційний тип виробництва може визначатися через:
коефіцієнт серійності
Кс = τ / Тшт ср ,
де τ − такт випуску виробів, хв/шт.; τ = Феф : Nj;

Феф − ефективний фонд часу роботи робочого місця, дільниці, цеху за
певний період, хв/міс.;
Nj − обсяг випуску деталей (виробів) j-ї номенклатури за відповідний
період;
Тшт ср − середній штучний час по операціях технологічного процесу, хв;
Тшт ср

∑\
TU Тшт
=
S

Де Тшт ср – штучний час на і-й операції технологічного процесу;
m – кількість операцій.
Коефіцієнт масовості:
∑\
TU Тшт
КМ =
S]
Тип виробництва − це класифікаційна категорія комплексної
характеристики організаційно-технічного рівня виробництва, яка зумовлена
широтою номенклатури, регулярністю, стабільністю та обсягом випуску
продукції, а також формою руху виробів по робочих місцях.
Тип виробництва визначає структуру підприємства і цехів, характер
завантаження робочих місць та руху предметів праці в процесі виробництва.
Кожний тип виробництва має свої особливості організації виробництва, праці,
технологічних процесів і устаткування, що застосовуються, складу і кваліфікації
кадрів, а також матеріально-технічного забезпечення. Конкретний організаційний
тип виробництва визначає особливості формування системи планування, обліку та
оперативного управління процесами.
Розрізняють три основні типи виробництва: одиничне, серійне, масове.
Одиничне виробництво характеризується широкою номенклатурою виробів,
малим обсягом їх випуску на робочих місцях, які не мають певної спеціалізації.
Серійному виробництву властива обмежена номенклатура виробів, що
виготовляються періодично повторюваними партіями, і порівняно великий обсяг
випуску.
Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою і великим
обсягом випуску виробів, що виготовляються безперервно протягом тривалого
часу.
Порівняльна техніко-економічна характеристика організаційних типів
виробництва наведена в табл:

Параметри
Одиночне
Спеціалізація робочих За кожним робочим
місць
місцем не закріплені
пені операції

Постійність
номенклатури
Номенклатура
продукції

Тип устаткування
Розташування
устаткування
Оснащення
Рівень використання
устаткування
Методи організації
виробництва
Частка ручної праці
Кваліфікація
персоналу

Неповторювана
Широка, різноманітна, неповторювана

Універсальне
Технологічний принцип (за групами)
Універсальне
Низький
Групові, одиничні
Висока
Висока

Виробництво
Серійне
За кожним робочим
місцем закріплено від
3 до 20 періодично
повторювальних
операцій
Повторюється
періодично
Малостійка, обмежена серіями – періодично повторюється випуск виробів
Спеціалзоване
Предметно-замкнений
принцип
Уніфіковане
Середній
Поточні,
групові
Середня
Середня

Масове
За кожним робочим
місцем закріплені 1−2
постійні операції

Постійний
випуск
одинакової продукції
Вузька,
постійна,
один або кілька однотипних виробів
Спеціальне
Предметний принцип
Спеціальне
Високий

партійні, Поточні
Низька
Низька

Для одиничного типу виробництва характерне розроблення укрупнених
технологічних процесів і нормативів, у яких зазначаються міжцеховий
технологічний маршрут та необхідне устаткування. Уточнення і доопрацювання
технологічних процесів здійснюється в цехах і на робочих місцях, що потребує
високої універсальної кваліфікації робітників. Устаткування, інструмент і
пристосування переважно універсальні. Його габарити і кінематичні можливості
мають забезпечувати виконання різноманітних робіт даного профілю.
Устаткування розташовується за однотипними групами. Робочі місця, що не
мають закріплених за ними операцій, завантажуються різноманітними операціями
без певної почерговості. Коефіцієнт закріплення операцій не регламентується і
може бути більше 40.
Підприємства з одиничним типом виробництва спеціалізуються на
виготовленні продукції обмеженого споживання за оригінальною конструкцією і
замовленими властивостями.
За серійного типу виробництва вироби випускаються серіями, деталі
обробляються партіями з певною, заздалегідь установленою періодичністю.
Під серією розуміється кількість конструктивно і технологічно однакових
виробів, що запускаються у виробництво одночасно або послідовно.

Однорідність конструктивно-технологічних рішень у виробах сприяє
створенню великої кількості уніфікованих деталей, які розподіляються для
постійного або періодично повторюваного виготовлення за певними робочими
місцями.
У разі повторного виготовлення однотипних виробів економічно доцільним
є використання поряд з універсальним і спеціалізованого устаткування,
пристосувань та інструментів, що підвищує спеціалізацію робочих місць. В
умовах серійного виробництва для підвищення продуктивності праці, скорочення
тривалості виробничого циклу широко застосовуються верстати-автомати,
маніпулятори, верстати з ЧПУ, які швидко переналагоджуються.
У серійному виробництві досить детально розробляється технологічний
процес, що дає змогу знижувати допуски на обробку, підвищувати точність
заготовок.
Залежно від різноманітності номенклатури продукції, величини партії
виробів, періодичності її запуску, рівня спеціалізації робочих місць виробництво
розрізняють дрібно-, середьо- і великосерійне, для кожного з яких встановлені
певні числові значення коефіцієнта закріплення операції.
Для дрібносерійного виробництва, що характеризується випуском продукції
в невеликій кількості та різноманітної номенклатури, коефіцієнт закріплення
операцій становить 20 ≤ Кзо ≤ 40.
Средньосерійний тип виробництва характеризується тим, що предмети
праці обробляються стабільними партіями з певною періодичністю,
застосовується спеціальне й універсальне устаткування, коефіцієнт закріплення
операції обмежується діапазоном 10 ≤ Кзо ≤ 20.
Великосерійне виробництво спеціалізується на випуску порівняно вузької
номенклатури виробів у великій кількості, вироби обробляються великими
партіями, застосовується спеціальне і спеціалізоване устаткування, тому
коефіцієнт закріплення дорівнює 1 ≤ Кзо ≤ 10. Таке виробництво характерне для
багатьох процесів у машинобудуванні, для взуттєвих і швейних підприємств.
Для масового виробництва характерні обмежена номенклатура продукції і
масштабність її вироблення (телевізори, холодильники, пральні машини,
трактори, автомобілі, годинники). Використовується спеціальне устаткування,
інструмент і технологічне оснащення. Широко застосовуються верстати-автомати,
маніпулятори, автоматичні лінії. Технологічний процес розробляється докладно
на кожну операцію з зазначенням інструменту, режимів роботи устаткування,
норм затрат часу, матеріалів. Робітники виконують обмежене коло операцій і
мають вузьку спеціалізацію, що зумовлює коефіцієнт закріплення операцій, який
дорівнює Кзо = 1. Устаткування розташовується за ходом технологічного
процесу, застосовується паралельний метод сполучення операцій, що веде до
значного скорочення тривалості виробничого циклу, зменшення незавершеного

виробництва, підвищення продуктивності праці та зниження витрат на
виготовлення продукції.
Тип виробництва істотно впливає на особливості діяльності підприємства,
його економічні показники, виробничу структуру, характер технологічних
процесів, їх оснащення, форми організації виробництва і праці, систему
планування, контролю та оперативного управління.
Зростання конкуренції потребує від менеджерів усіх рівнів пошуку нових
можливостей гнучкого пристосування виробничих процесів до зміни попиту на
продукцію, швидкої реакції на замовлені властивості товарів, що їх бажають
придбати споживачі різних груп. Організація сучасного виробництва має сталу
тенденцію переходу на серійний тип виробництва з випуском товарів невеликими
партіями, що дає змогу найоптимальніше використовувати ресурси в умовах
ринкової відносної невизначеності.
6.Порівняльна характеристика одиночного серійного та масового типів
виробництва.
Промислові підприємства розрізняються за структурою та обсягом
вироблюваної продукції, широтою її номенклатури. Залежно від цих чинників
робочі місця, дільниці, цехи і підприємства поділяються на кілька організаційних
тинів виробництва.
Основним показником поділу на типи виробництва є спеціалізація робочих
місць. Тип виробництва − це комплексна характеристика організаційнотехнічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг
виробництва, випуск однотипної продукції, характер завантаження робочих місць,
кваліфікацію робітників, собівартість продукції.
Під типом виробництва розуміють ступінь постійного завантаження
робочих місць однаковою роботою і пов’язані з нею особливості в економіці.
Залежно від ступеня завантаження робочих місць, який обумовлюється
масштабом та трудомісткістю виробництва, розрізняють такі типи виробництва:
− одиничне;
− серійне;
− масове;
− змішане.
У свою чергу, серійне виробництво поділяється на дрібно-, середньо- та
великосерійне. Прикладом одиничного виробництва може бути дослідне або
експериментальне виробництво.
Віднесення підприємства до того чи іншого типу виробництва не виключає
можливості організації в його підрозділах виробничого процесу за іншими
типами.

Тип виробництва, як правило, характеризується коефіцієнтом спеціалізації
робочих місць або коефіцієнтом серійності (Кс). Його можна визначити за
формулою:
КС =

S^
3

де Кс − коефіцієнт серійності;
р − число робочих місць;
m − середня кількість операцій, які виконуються при виготовленні кожної
деталі;
n − кількість деталей в партії, яка оброблюється.
Для масового виробництва цей коефіцієнт дорівнює від 1 до 3; для
середньосерійного − від 11 до 20 та для дрібносершного − понад 20.
Одиничне виробництво характеризується широким асортиментом продукції
і невеликим обсягом випуску однакових виробів. При цьому зразки ніколи не
повторюються або повторюються нерегулярно. За кожним робочим місцем не
закріплені певні деталеоперацїї, тобто відсутня глибока спеціалізація. Як правило,
обладнання унікальне, універсальне та розміщене за однорідними групами. При
одиничному типі виробництва застосовується послідовний вид пересування
предметів праці та існує відносно велика питома вага ручної праці.
Одиничне виробництво характеризується наявністю значного незавершеного виробництва та відсутністю закріплення операцій за робочими
місцями. Характеризується одиничне виробництво високою собівартістю
продукції, що випускається, і тривалим виробничим циклом.
Різноманітна номенклатура робить одиничне виробництво більш мобільним
та швидко пристосовуваним до умов сучасного ринку.
Як правило, одиничне виробництво характерне для суднобудування,
верстатобудування та виробництва іншого унікального обладнання (автоматні
реактори, потужні електронні машини).
Таким чином, відмітними рисами одиничного виробництва є:
− переважання технологічної спеціалізації цехів, дільниць та відсутність
закріплення за ними певних виробів;
− використання універсального обладнання та його розміщення за
однотипними групами;
− відносно велика питома вага ручної праці;
− наявність робітників високої кваліфікації.
Серійне виробництво характеризується тим, що виготовляється обмежений
асортимент продукції. Предмети праці до робочого місця надходять не штуками,
як при одиничному виробництві, а періодично певними партіями.

Залежно від розміру партії розрізняють дрібно-, середньо- та великосерійне
виробництво.
Для серійного типу виробництва характерна велика номенклатура виробів,
однак значно менша, ніж за одиничного типу виробництва. Як правило,
виготовлення значної частини продукції в умовах серійного виробництва
періодично повторюється протягом року або ряду років, що дає можливість
організувати цей випуск на технологічно спеціалізованих дільницях (передусім це
стосується організації середньо- та великосерійного виробництва).
У виробництвах серійного типу рівень собівартості продукції знижується за
рахунок спеціалізації робочих місць, широкого залучення робітників середньої
кваліфікації, зменшення, порівняно з одиничним виробництвом, витрат на
заробітну плату.
Відмітними рисами серійного виробництва є:
− за кожним робочим місцем закріплюється від однієї до 20 періодично
повторюваних операцій;
− номенклатура продукції не стійка, одна й та сама продукція виготовляється
кілька разів;
− частина обладнання спеціалізована, розміщується за технологічною та
частково за предметною ознакою;
− застосовується паралельно-послідовний вид пересування предметів праці;
− значне застосування механізації праці при незначному використанні ручної
праці.
Продукція серійного виробництва, як правило, стандартна. До неї можуть
належати насоси, компресори, машини встановленого типу, обладнання хімічної
та харчової промисловості тощо.
Масове виробництво характеризується виготовленням окремих видів
продукції у великій кількості на вузькоспеціалізованих робочих місцях протягом
тривалого періоду.
Головною ознакою масового типу виробництва є виготовлення великого
обсягу однорідної продукції. Для цього тину виробництва характерна незмінна
номенклатура продукції, що виготовляється, спеціалізація робочих місць на
виконанні однієї постійно закріпленої операції, застосування спеціального
обладнання та незначна довжина виробничого циклу, висока механізація та
автоматизація виробничих процесів. : Собівартість продукції масового
виробництва, порівняно з одиничним та серійним," значно менша. Таким чином,
цей тип виробництва створює передумови для поглиблення спеціалізації та
підвищення продуктивності праці. Усе це веде до збільшення ефективності
виробництва. Як правило, собівартість дослідного зразка одиничного
виробництва у 20−30 разів вища, ніж масового.

Необхідною умовою масового виробництва є постійний рівень попиту на
продукцію. Для масового виробництва характерне таке:
− за кожним робочим місцем закріплено одну-дві операції;
− постійна номенклатура продукції;
− використовуються автоматичні лінії;
− застосовується паралельний вид пересування предметів праці.
Отже, збільшення масовості та серійності виробництва має низку
позитивних рис: збільшується продуктивність праці за рахунок поглиблення
виробничих навичок та кращого оснащення робочих місць; знижується
собівартість продукції і поліпшується використання обладнання, скорочується час
виробництва виробу.
Разом з тим масове та серійне виробництво має ряд недоліків. Головними з
них є орієнтація не на конкретного споживача і його вимоги, а на середні
стандарти та труднощі перебудування виробництва, пов'язані із застосуванням
значної кількості спеціального обладнання.
Щоб усунути недоліки масового та серійного виробництва, необхідно
поєднувати методи великосерійного та масового виробництва. Отже, змішаний
метод є найбільш перспективним методом організації виробничих процесів.
Нижче дається порівняльна характеристика типів виробництва:.
Порівняльна характеристика типів виробництва
Тип виробництва
Ознака
характеристики

Одиничне

Номенклатура
продукції

Необмежена,
різноманітна

Собівартість
продукції
Кваліфікація
робітників

Серійне
Обмежена серіями,
існує повторюваність
серій

Масове
Постійна, обмежена

Висока

Середня

Низька

Висока

Середня

Низька

Обладнання та його
розміщення

Універсальне,
унікальне
Розташоване
групами

Частково спеціалізоване Розташоване
групами

Спеціальне
Розташоване по ходу
виробничого циклу

Методи організації
виробництва

Одиничні

Групові, потокові

Потокові

Питома вага ручної
праці

Велика

Невелика при
застосуванні механізації праці

Обмежена
Застосування механізованих процесів
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Лекція №19-20
Тема: Виробнича структура підприємства.
План заняття
1.Характеристика та побудова структури підприємства.
2.Структурні елементи виробничої структури: робоче місце, виробнича
дільниця, цех.
3.Класифікація виробничих структур: цехова, без цехова, корпусна.
4.Характеристики виробничої структури.
5.Чинники, які впливають на вибір виробничої структури.
6.Класифікація виробничих структур.
7.Принципи формування виробничих структур (функціональні, предметні,
технологічні.)
8.Вимоги до розташування виробничих об’єктів.
9.Генеральний план підприємства.
Хід заняття
1.Характеристика та побудова структури підприємства.
Структура підприємства − це склад і співвідношення його внутрішніх ланок
(цехів, ділянок, відділів, лабораторій та інших підрозділів), що становлять єдиний
господарський об'єкт. Розрізняють загальну, виробничу й організаційну структури
підприємства.
Загальна структура підприємства. Під загальною структурою підприємства
розуміється комплекс виробничих та обслуговуючих підрозділів, а також апарат
управління підприємством. Загальна структура підприємства характеризується
взаємозв’язками і співвідношеннями між цими підрозділами за розміром зайнятих
площ, чисельністю працівників і пропускною здатністю (потужністю).
До виробничих підрозділів належать цехи, дільниці, лабораторії, в яких
виготовляється, проходить контрольну перевірку й випробування основна
продукція, що випускається підприємством, комплектуючі вироби, які придбані
на стороні, матеріали й напівфабрикати, запасні частини для обслуговування
виробів та ремонту в процесі експлуатації, різні види енергії для технологічних
цілей тощо. До підрозділів, які обслуговують працівників, належать житловокомунальні господарства, їхні служби, їдальні, буфети, дитячі сади та ясла,
санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, профілакторії, медсанчастини,
добровільні спортивні товариства, відділи технічного навчання й навчальні
заклади, які займаються підвищенням виробничої кваліфікації, культурного рівня
робітників, інженерно-технічних працівників і службовців.
Виробнича структура підприємства. На відміну від загальної, виробнича
структура підприємства є формою організації виробничого процесу вона
виражається в розмірі підприємства, кількості й складі цехів та служб, їх
плануванні, а також у кількості планування виробничих ділянок та робочих місць
усередині цехів.

−
−
−
−

Розрізняють такі види цехів і ділянок:
основні;
допоміжні;
обслуговувальні;
побічні.
Загальна структура виробничого підприємства:
Підприємство

Заклади, що
обслуговують
робітників
підприємства:
-Медпункт
-Бібліотека
-ЖКГ
-Їдальні
-Буфети
-Дитячі садки
-Санаторії
-Профілакторії
-Фізкультурно
оздоровчі
заклади

Виробничі підрозділи
Обслуговувальні
господарства:
-Транспортне
-Складське
-Енергомережа
-Інші
Допоміжні цехи:
-Ремонтний
-Інструментальний
-Енергетичний
-Інші

Основні цехи:
-Заготівельні
-Оборотні
-Складальні
Побічні цехи:
-Утилізації
-Товарів
народного
споживання

Апарат
управління:
-Технічний
ідділ
-Економічний
ідділ
-Відділ зовн.
зв’язків
-Відділ кадрів
-Відділ
маркетингу
-Оперативновиробничий
відділ
-Інші

В основних цехах виконується певна стадія виробничого процесу з
перетворення сировини й матеріалів на готову продукцію або ряд стадій
виробничого процесу з виготовлення якого-небудь виробу чи його частини.
Основні цехи поділяються на:
− заготівельні (ливарні, ковальські, штампувальні тощо);
− оброблювальні (токарні, фрезерні тощо);
− випускаючі (складальні).
Завдання допоміжних цехів − забезпечувати нормальну, безперебійну
роботу цехів основного виробництва. До них належать енерго-ремонтні, механоремонтні, ремонтно-механічні тощо. Обслуговувальні господарства виконують
функції зберігання продукції, транспортування сировини, матеріалів і готової
продукції тощо. Побічні цехи займаються утилізацією відходів, виробництвом
невластивих товарів (наприклад, авіабудівний завод виготовляє холодильники),
наданням послуг іншим підприємствам і населенню тощо.
Організаційна побудова основних цехів і виробництв ведеться за трьома
принципами:
− технологічним − цехи і дільниці формуються за ознакою однорідності
технологічного процесу виготовлення різних виробів (бетонні, сталеплавильні

цехи тощо);
− предметним – об’єднує робочі місця, дільниці, цехи з випуску певного виду
продукції (кульковальничні цехи);
− змішаним − заготівельні цехи і дільниці створюються за технологічним
принципом, а випускаючі цехи і дільниці − за предметним.
Основною структурною виробничою одиницею підприємства є виробнича
дільниця, що є сукупністю робочих місць, на яких виконується технологічно
однорідна робота або різні операції з виготовлення однакової або однотипної
продукції. Продукція дільниці призначена для перероблення всередині цеху.
Склад, кількість ділянок і взаємостосунки між ними визначають склад більших
виробничих підрозділів − цехів і структуру підприємства в цілому.
Первинною ланкою організації виробництва є робоче місце. Робоче місце це частина виробничої площі, де робітник або група робітників виконують окремі
операції з виготовлення продукції або обслуговування процесу виробництва.
Розрізняють такі види виробничої структури:
− без цехова (виробнича дільниця, тобто сукупність територіально
відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні
роботи або виготовляється однотипна продукція, використовується на невеликих
підприємствах з відносно простими виробничими процесами);
− цехова (цех, тобто адміністративно відокремлена частина підприємства, в
якій виконується певний комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської
спеціалізації);
− корпусна (корпус, тобто об'єднання кількох однотипних цехів);
− комбінатська (здійснюються багатостадійні процеси виробництва,
характерною ознакою яких є послідовність процесів перероблення сировини
наприклад металургійна, хімічна, текстильна промисловість).
Структура підприємства повинна бути раціональною й економічною,
забезпечувати найкоротші шляхи транспортування сировини, матеріалів і готових
виробів.
Організаційна структура управління − це сукупність певним чином
пов’язаних між собою управлінських ланок. Вона характеризується кількістю
органів управління, порядком їхньої взаємодії та функціями, які вони виконують.
Головне призначення організаційної структури − забезпечити ефективну
діяльність управлінського персоналу. Вона безпосередньо пов’язана з
виробничою структурою підприємства. Принцип формування структури
управління − організація та закріплення тих або інших функцій управління за
підрозділами (службами) апарату управління.
Організаційна структура апарату управління характеризується різною
кількістю ланок, частіше за все використовується система "трьох": директор
(президент, менеджер) − начальник цеху − майстер. Кожний з них несе особисту

відповідальність за доручену йому ділянку роботи.
Начальник цеху відповідає за всі сторони роботи цеху і виконує всі функції
з технологічного і господарського керівництва цехом за допомогою підлеглого
йому апарату управління . Функціональними органами управління великих цехів є
планово-диспетчерське, технологічне бюро, бюро праці і заробітної плати тощо.
Начальник цеху підпорядковується безпосередньо директору.
Великі дільниці цеху (відділення, прольоти) очолюють начальники ділянок
(старші майстри), яким підлеглі змінні майстри. Майстер є керівником і
організатором виробництва та праці на дільниці. Він підпорядковується
безпосередньо начальнику цеху, а там, де є начальники дільниць або змін, відповідно начальнику дільниці або зміни. Групою робітників, об’єднаних у
бригаду, керує бригадир, який є старшим робітником і не звільняється від
виробничої роботи, одержуючи доплату до тарифної ставки за виконання своїх
обов’язків.
Структура управління цехом:
Планово-економічне
бюро

Начальник цеху

Застурник начальника з
виробництва

Застурник начальника з
технічного розвитку

Технічне бюро

Плоново-деспечерське
бюро

Начальник дільниці

Майстер

Майс

Начальник дільниці

Майстер

Майс

Майс

Майстер

Майс

Майс

Майс

Майстер

Майс

Майс

Діяльністю підприємства керує директор (президент, менеджер), який може
бути як власником майна, так і найманим працівником (в останньому випадку з
ним підписується контракт). Для забезпечення стратегічного, поточного й
оперативного керівництва підприємством використовується функціональний
апарат управління, безпосередньо підлеглий директору (президенту) і його
заступникам. Кожний з них керує певною частиною роботи з управління
виробничим процесом і має в розпорядженні відповідні функціональні служби. В
апараті заводоуправління (управління фірмою) виділяються функціональні

структурні підрозділи (відділи, служби), а в цехах, як правило, − бюро. Апарат
управління складається з таких основних служб:
− оперативного керівництва підприємством;
− управління персоналом;
− економічної й фінансової діяльності;
− перероблення інформації;
− адміністративного управління;
− маркетингу;
− зовнішніх економічних зв’язків;
− технічного розвитку тощо.
Кожну службу очолює начальник і вона підпорядковується безпосередньо
директору й одному з його заступників. Структура апарату управління залежить
від багатьох факторів (типу виробництва, спеціалізації, обсягу виробництва,
конструктивної складності продукції, що виготовляється тощо), тому структура
заводоуправління (управління фірмою) на підприємствах різна.
2.Структурні елементи виробничої структури: робоче місце, виробнича
дільниця, цех.
Первинними ланками в організації виробничого процесу та базовими
осередками (елементами) виробничої структури є розташовані на відведеній
частині площі робочі місця, на яких виконуються робітниками (групою
робітників) певні операції з виготовлення продукції чи обслуговування
виробничого процесу за допомогою необхідного устаткування, інструменту,
пристроїв.
Види робочих місць:
− просте робоче місце (одна одиниця обладнання, один робітник);
− багатоверстатне робоче місце − один робітник обслуговує декілька видів
обладнання, яке зазвичай працює в автоматичному режимі;
− комплексне робоче місце (характерне для неперервних виробничих
процесів) − один агрегат чи установка обслуговується бригадою робітників.
Залежно від закріплення за робочим місцем виробничої площі виділяють
стаціонарні і рухомі робочі місця. Рухомі робочі місця стосуються таких категорій
робітників, як наладчики, ремонтники, транспортні робітники. Виробничі площі
їм не виділяються.
За рівнем спеціалізації робочі місця поділяються на спеціалізовані (за
робочим місцем закріплюється виконання трьох-п'яти детале-операцій) і
універсальні (закріплення детале-операцій або відсутнє, або їх кількість є
значною − понад 20).

Виробнича дільниця
Сукупність робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні
операції або різні операції з виготовлення одного-двох видів продукції,
утворює виробничу дільницю.
Виробничу дільницю очолює майстер (за наявності у зміну не менше від 25
робітників).
Дільниці створюються за двома принципами:
1. Технологічний принцип. Дільниця складається з однотипного обладнання
(група токарних верстатів, група фрезерних, свердлильних верстатів тощо);
робітники на дільниці виконують певний вид операцій. Закріплення за робочими
місцями виготовлення певних видів продукції відсутнє. Такий тип дільниць є
характерним для дрібносерійного та одиничного типів організації виробництва.
2. Предметно-замкнутий принцип. На такій дільниці використовується
різнотипне обладнання, яке розташовується за ходом технологічного процесу.
Робочі місця спеціалізуються на виготовленні певного виду продукції (деталей).
На дільниці зайняті робітники різних спеціальностей. Різновидом такого типу
ділянок є потокові лінії. Цей тип дільниць є характерним для великосерійного і
масового виробництв, його робота відрізняється більшою ефективністю у
порівнянні з дільницею, створеною за технологічним принципом.
Декілька виробничих дільниць об'єднуються у цехи. Цех − адміністративно
відокремлена частина підприємства, що спеціалізується або на виготовленні
продукції чи її частини, або на виконанні певної стадії виробничого процесу. Цех
очолює начальник цеху.
За призначенням цехи поділяються на:
1) основні − виробництво основної профільної продукції або закінченої
частини виробничого процесу. За стадіями виробництва основні цехи поділяються
на заготівельні, обробні, складальні, випускові тощо;
2) допоміжні − сприяють випуску основної продукції, виготовляють
допоміжні види виробів, які необхідні для нормальної роботи основних цехів
(наприклад, виготовлення інструментів, запчастин для ремонту устаткування,
виробництво енергії, надання ремонтних та енергетичних послуг). Важливішими з
цих цехів уважаються інструментальні, ремонтно-механічні, ремонтноенергетичні, ремонтно-будівельні, модельні, штампові та ін.
3) обслуговуючі − забезпечують нормальну роботу основних та допоміжних
цехів шляхом транспортування і збереження сировини, напівфабрикатів, готової
продукції, проведення необхідних санітарно-технічних заходів, підтримання
благоустрою їх приміщень і території тощо. До категорії обслуговуючих
господарств належать: складське господарство, у складі якого різноманітні склади
та комори; транспортне господарство, яке формується на базі депо, гаражів,
ремонтних майстерень, транспортних та вантажно-розвантажувальних засобів;

санітарно-технічне господарство, що об'єднує водопровідні, каналізаційні,
вентиляційні та опалювальні пристрої; центральна заводська лабораторія, яка
складається з відповідних лабораторій механічної, металографічної, хімічної,
пірометричної, рентгенівської тощо.
4) дослідно-експериментальні − виготовлення та випробування макетів й
дослідних зразків нових видів продукції;
5) побічні та підсобні. Побічні цехи переробляють відходи основного та
допоміжного виробництв і виготовляють непрофільну продукцію або
відновлюють допоміжні матеріали для потреб виробництва. Наприклад, цех
виробництва товарів широкого вжитку, цех регенерації формувальної суміші,
мастил, обтиральних матеріалів тощо. Підсобні цехи здійснюють підготовку
основних матеріалів для основних цехів, а також виготовляють тару для
пакування продукції. Наприклад, кар’єр для добування формувальної землі,
торфорозробки, цех вогнетривів, що забезпечує основні цехи вогнетривкими
виробами тощо.
Виробнича одиниця як елемент виробничої структури − це комплекс
спеціалізованих цехів, що мають самостійну структуру управління (але не мають
прав юридичної особи). Виробнича одиниця створюється на дуже великих
підприємствах, холдингових компаніях, концернах; може функціювати на правах
філії (дочірнього АТ) зі збереженням юридичної самостійності.
Розрізняють два типи виробничих структур:
1. Комплексна виробнича структура (багатостадійна). При ній на
підприємстві здійснюють усі стадії виробничого процесу: заготівельну, обробну,
складальну й випускову.
2. Спеціалізована (1−2-стадійна) виробнича структура, при якій відсутні
деякі стадії. Виробничий процес за відсутніми стадіями забезпечується у формі
кооперації з іншими підприємствами.
Залежно від виду спеціалізації виділяють наступні типи виробничої структури
основних цехів:
− технологічна структура, за якої в цехах виконується певна визначена
частина виробничого процесу, а продукція, що випускає цех, часто змінюється й
не закріплена за робочими місцями;
− предметна структура (або подетально-вузлова, якщо підприємство
спеціалізується на випуску деталей чи вузлів до виробів), яка є характерною для
масового виробництва стійкої номенклатури продукції. За такого типу виробничої
структури кожен цех спеціалізується на випуску одного або декількох
конструктивно схожих виробів, а дільниці створюються за предметно-замкнутим
принципом;
− змішана (предметно-технологічна), за якої заготівельні цехи мають
технологічну структуру, обробні − подетально-вузлову, а випускові − предметну.

До основних недоліків технологічної структури сліду віднести:
− високу трудомісткість продукції й низьку ефективність використання
ресурсів, а отже, високі витрати виробництва;
− великі втрати часу на часте переналагодження обладнання, транспортні
роботи з переміщення предметів праці між дільницями, втрати часу на міжзмінне
та міжопрераційне зберігання деталей та напівфабрикатів. Це тягне за собою
високу тривалість виробничого циклу виробу, низьку обіговість обігових коштів і,
отже, відносно низьку рентабельність виробництва.
Переваги предметної структури в порівнянні з технологічною:
− вона сприяє
впровадженню прогресивного
високопродуктивного
спеціалізованого устаткування (автоматизованих потокових ліній, гнучких
виробничих систем);
− спрощується планування, а також міжцехова й внутріцеховая кооперація;
− скорочуються виробничі цикли виготовлення деталей і вузлів;
− підвищується відповідальність працівників цехів і дільниць за якість
продукції і виконання плану по номенклатурі;
− підвищується продуктивність праці, поліпшуються інші економічні
показники цехів і підприємства в цілому.
В умовах мінливої кон’юнктури ринку предметна структура стає у більшій
мірі уразливою. Виходом з цього положення може стати процес диверсифікації
виробництва (розширення виробництва різноманітних видів продукції та
здійснення нових видів діяльності). Цьому служить широке використання
стандартизації та уніфікації конструкції, що випускається і на цій основі
підвищення гнучкості виробничої структури.
3.Класифікація виробничих структур: цехова, без цехова, корпусна
Сутність та елементний склад структури. Первісним ланцюгом в організації
виробничого процесу та базовим осередком (елементом) виробничої системи є
робочі місця, на яких виконуються робітниками (групою робітників) певні
операції з виготовлення продукції чи обслуговування виробничого процесу за
допомогою необхідного устаткування, інструменту, пристроїв, розташованих на
відведеній частині площі.
Сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких
виконується технологічно однорідна робота або різні операції з виготовлення
однорідної продукції, створює виробничу дільницю − окрему адміністративну
одиницю, очолювану майстром за наявності в зміну не менш 25 робітників.
Цех являє собою територіально та адміністративно відокремлений підрозділ
підприємства, в якому основні виробничі і допоміжні дільниці та обслуговуючі
служби виконують певний комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської
спеціалізації та кооперування праці. Кількість цехів залежить від конструктивних

і технологічних характеристик продукції, що виготовляється, її обсягів та рівня
спеціалізації підприємства. Сукупність однорідних цехів на великих
підприємствах становить виробництво.
Виходячи з викладеного, можна дати загальне визначення: виробничою
структурою називається група робочих місць, підрозділів, господарств
виробничого призначення, яка має технологічні та (або) коопераційні
взаємозв’язки і розташована на певній площі. Можна виділити різні структурні
побудови підприємств: цехову, безцехову, корпусну та комбінатську (Види
виробничих структур підприємств):
Виробниче
підприємство

Виробниче
підприємство

Цехи
Дільниці

Дільниці

Робочі
Дільниці
місця

Робочі місця

А

Б

Виробниче
підприємство

Виробничий
комбінат

Корпус,
виробництво

Виробництво
технологічних
переділів

Цехи

Цехи

Дільниці

Дільниці

Робочі місця

Робочі місця

В

Г

А – цехова; Б – безцехова; В – корпусна; Г – комбінатська.
Виходячи із сутності і змісту виробничого процесу як сукупності
основних, допоміжних і обслуговуючих процесів виробничого призначення, а
також ураховуючи призначення та характер продукції, яка виготовляється, або
робіт, що виконуються на підприємстві, розрізняють основне, допоміжне,
обслуговуюче, побічне та підсобне виробництва, на базі яких створюються
відповідні дільниці, цехи та господарства.
Цехи основного виробництва спеціалізуються на виготовленні профільної
продукції підприємства, що призначена для задоволення потреб зовнішніх
споживачів. Наприклад, на машинобудівних підприємствах до них належать
ливарні, ковальсько-пресові, механічні, складальні; на металургійних − доменні,
сталеплавильні, прокатні цехи; на взуттєвих та швейних підприємствах − закрійні
та швейні. На великих підприємствах для побудови короткого шляху
матеріального потоку та забезпечення ефективності виробничих процесів

однорідні за профілем цехи об’єднуються в корпуси.
На підприємствах з невеликим обсягом і відносно простими виробничими
процесами доцільно обмежитися дільничною структурою підрозділів, не
створюючи цехів.
Основне виробництво, як правило, складається з окремих фаз або стадій, за
якими класифікуються відповідні цехи: заготівельні (ливарні, ковальські, пресові,
металоконструкцій та ін.); обробні (механічні, деревообробні, термічні,
гальванічні тощо); складальні (цехи вузлового складання та загального складання,
випробування, фарбування готових виробів і т. ін.).
Допоміжні цехи сприяють випуску основної продукції, виготовляють
допоміжні види виробів, які необхідні для нормальної роботи основних цехів
(наприклад, виготовлення інструментів, запчастин для ремонту устаткування,
виробництво енергії, надання ремонтних та енергетичних послуг). Важливішими з
цих цехів уважаються інструментальні, ремонтно-механічні, ремонтноенергетичні, ремонтно-будівельні, модельні, штампові та ін.
Побічні цехи переробляють відходи основного та допоміжного виробництв і
виготовляють непрофільну продукцію або відновлюють допоміжні матеріали для
потреб виробництва. Наприклад, цех виробництва товарів широкого вжитку, цех
регенерації формовочної суміші, мастил, обтиральних матеріалів тощо.
Підсобні цехи здійснюють підготовку основних матеріалів для основних
цехів, а також виготовляють тару для упакування продукції.
Обслуговуючі цехи і господарства виробничого призначення забезпечують
нормальну роботу основних та допоміжних цехів шляхом транспортування і
збереження сировини, напівфабрикатів, готової продукції, проведення необхідних
санітарно-технічних заходів, підтримання благоустрою їх приміщень і території
тощо. До категорії обслуговуючих господарств належать: складське господарство,
у складі якого різноманітні склади та комори; транспортне господарство, яке
формується на базі депо, гаражів, ремонтних майстерень, транспортних та
вантажно-розвантажувальних засобів; санітарно-технічне господарство, що
об’єднує водопровідні, каналізаційні, вентиляційні та опалювальні пристрої;
центральна заводська лабораторія, яка складається з відповідних лабораторій
механічної, металографічної, хімічної, пірометричної, рентгенівської тощо.
У виробничу структуру не входять різні загальнозаводські служби, а також
господарства і підрозділи капітального будівництва, охорони довкілля,
культурно-побутового обслуговування працівників, наприклад, житловокомунальне господарство, підсобне господарство, їдальні, профілакторії, медичні
установи, дитячі ясла, садки, клуби, спортивні та оздоровчі підрозділи тощо.
Чинники виробничої структури. У практичній діяльності фахівці,
використовуючи термін «виробнича структура підприємства», вкладають у нього
дещо глибший зміст. Виробнича структура підприємства являє собою склад

виробництв, цехів та господарств, їх технологічну взаємодію, порядок і форми
кооперування, співвідношення за кількістю робітників, вартістю устаткування,
площею і територіальним розташуванням.
Організаційне формування виробничої структури підприємства базується на
взаємозв’язках та відносинах певного складу основних, допоміжних цехів та
обслуговуючих господарств виробничого призначення, що зумовлені технологією
виготовлення продукції або надання послуг.
4.Характеристики виробничої структури.
Відповідно до ст.64 ГКУ, підприємство може складатися з виробничих
структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад,
лабораторій), а також функціональних структурних підрозділів апарату
управління (управлінь, відділів, бюро, служб). Функції, права та обов'язки таких
структурних підрозділів визначаються положеннями про них, затвердженими
статутом підприємства.
Підприємство самостійно визначає свою виробничу структуру, встановлює
чисельність працівників і штатний розклад. Воно має право створювати філії,
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання
про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами
місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі
відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі
положення про них, затвердженого підприємством.
Отже, виробнича структура підприємства представляє собою сукупність
керованих ланок (цехів, дільниць, господарств тощо), об’єднаних технологічними
чи кооперованими зв’язками. Вона відображає склад структурних підрозділів
виробництва як суб’єкта управління:

Експерементальний цех

Ремонтне
господарство

Інструментальне
господарство

Заготівельні
цехи

Обробні
цехи

Основні цехи

Заготівельні
цехи

Складське
господарство

Транспортне
господарство

Обслуговуючі
господарства

Виробнича структура підприємства
Цехи основного виробництва
Забезпечувальні господарства і цехи

У складі підприємств виділяють основні, забезпечувальні і обслуговуючі
цехи та господарства.
Господарство − адміністративно і організаційно відокремлений структурний
підрозділ підприємства, який виконує комплекс виробничо-управлінських
функцій. Розрізняють інструментальне, ремонтне, енергетичне, транспортне і
складське господарства.

Цех − адміністративно відокремлена (за предметними, технологічними чи
функціональними ознаками) виробнича одиниця (ланка) підприємства. Його
основним завданням є виготовлення виробів відповідної якості в обсязі і
асортименті, передбачених планом, з дотриманням встановлених технікоекономічних показників.
Основні цехи підприємства беруть участь в різних стадіях виробництва
продукції, яка визначає характер спеціалізації підприємства. Вони поділяються на
3 групи:
− заготівельні цехи;
− обробні цехи;
− складальні цехи.
Заготівельні цехи здійснюють попереднє формоутворення продукції,
(штампувальні, ливарно-заготівельні, пластмасові операції тощо).
В обробних цехах здійснюється механічна (автоматно-токарний цех), хімічна
(гальванічний цех), термічна, електрична, ультразвукова та інші способи обробки
продукції.
Складальні цехи здійснюють загальну та вузлову збірку продукції.
Забезпечувальні цехи призначені для забезпечення виробничого процесу
інструментом, всіма видами енергії і ремонтними роботами. До них відносять
інструментальні, ремонтні, енергетичні господарства, а також експериментальні
цехи, які беруть участь у підготовці й освоєнні нових видів продукції і
підпорядковані відділу головного конструктора.
Обслуговуючі цехи і господарства надають всім підрозділам підприємства
транспортні, завантажувально-розвантажувальні та складські послуги.
Найменшим структурним підрозділом підприємства є дільниця, яка
об’єднує споріднені робочі місця, пов’язані виробничими, технологічними чи
будь-якими іншими ознаками.
Слід зауважити, що предметний принцип спеціалізації цехів є дещо
ефективнішим, ніж технологічний, тому що забезпечує такі переваги:
− посилення відповідальності за якість, кількість і час виготовлення
продукції;
− значне скорочення тривалості виробничого циклу;
− спрощення оперативного планування і управління цехом;
− встановлення тісних зв’язків між працівниками, які беруть безпосередню
участь у виробничих процесах, що найбільш повно відповідає бригадній формі
організації праці.
Структура підприємства і його цехів повинна бути побудована раціонально
для заданих умов виробництва, сприяти прямоточному руху матеріалів,
заготівель, деталей та вузлів в межах конкретного цеху та між цехами. Під час
організації виробничих процесів слід менше передбачати виробничих стиків, як і

під час організації виробничої структури підприємства, оскільки зайві стики та
організаційні зв'язки ускладнюють процеси планування й управління
виробництвом.
5.Чинники, які впливають на вибір виробничої структури.
На виробничу структуру промислового підприємства впливає низка
виробничо-технічних і організаційних факторів, найважливіші з яких:
1. Характер продукції, що випускається, і методи її виготовлення.
Конструктивні і технологічні особливості продукції, що випускається, та методи її
виготовлення визначають склад виробництв, цехів, їхні розміри, вантажооборот і
розмір території підприємства. Так, для підприємств видобувних галузей
промисловості характерна одностадійна структура виробництва, а для обробних −
багатостадійна.
Чим складніша продукція і технологія її виготовлення, тим різноманітніші
внутрішньовиробничі зв'язки і складніша структура підприємства. Наприклад,
підприємства з виробництва екскаваторів, прокатних станів, магістральних
електровозів мають у своєму складі великі стале- і чавуноливарні, ковальськопресові цехи. Для зовнішнього і внутрішньозаводського переміщення предметів
праці, готової продукції мають бути організовані залізничні перевезення. У той же
час підприємствам, що випускають побутові холодильники, немає необхідності
мати такі цехи, у їхньому складі переважають цехи зі штампування деталей, і
також немає потреби у внутрішньозаводських залізничних перевезеннях.
У свою чергу, застосування нової техніки і технології, прогресивних
матеріалів призводить до скорочення обсягів робіт з механічної обробки. Це
зумовлює зміну структури підприємства за рахунок зменшення кількості
механообробних цехів і збільшення питомої ваги автоматизованих дільниць, цехів
і виробництв.
2. Характер виробничого процесу. В залежності від складу споживаної
сировини і характеру готової продукції розрізняють наступні процеси:
− аналітичні (з однієї сировини одержують кілька видів продукції −
нафтохімія, лісохімія, коксохімія);
− синтетичні (з різних видів сировини виготовляється один вид продукції);
− прямі (з одного виду сировини одержують один вид продукції).
Якщо, наприклад, на підприємстві переважають аналітичні процеси, то воно
може мати один заготівельний цех і кілька випускаючих, які спеціалізуються на
виготовленні різного виду продукції. У такому разі підприємство має розгалужені
зв’язки зі збуту.
Для синтетичних процесів, навпаки, характерна розгалужена система
заготівельних цехів. Початкова переробка сировини поступово переходить у
більш вузьке коло обробних ланок і завершується одним випускаючим. У цьому

випадку мають місце дуже трудомісткі роботи з матеріально-технічного
забезпечення (МТЗ), управління заготівельним виробництвом.
На підприємствах з прямим процесом виробництва зазвичай створюється
одна «виробнича нитка», виготовлення готового продукту може здійснюватися в
одному цеху від початку до кінця.
3. Масштаби виробництва. Цей фактор впливає на розміри цехів, їхню
кількість і спеціалізацію. Із зростанням обсягів виробництва створюються умови
для поглиблення технологічної спеціалізації, створення предметно і подетальноспеціалізованих цехів і виробництв. За порівняно невеликих обсягів виробництва
низка потреб може бути задоволена за рахунок кооперованих постачань. У зв'язку
з цим у підприємства відпадає необхідність у тому, щоб мати у своєму складі
деякі структурні підрозділи.
4. Спеціалізація і кооперування підприємства. Залежної від виду кінцевої
продукції розрізняють підприємства, що спеціалізуються на випуску готових
виробів, деталей, вузлів чи заготовок. Чим вищий рівень спеціалізації
підприємства, тим за інших рівних умов менше в його складі різнойменних
виробничих підрозділів, тобто простішою є виробнича структура.
За розвинутих форм кооперування немає необхідності в існуванні ряду
підрозділів. У зв’язку з цим виникли підприємства механоскладального типу, які
одержують заготовки по кооперації, чи складального типу, які здійснюють лише
загальне складання виробу.
5. Ступінь охоплення стадій життєвого циклу виробів. В залежності від
здійснення циклу «наукові дослідження − виробництво − споживання»
ускладнюється і виробнича структура. Так, здійснюючи стадію «наукові
дослідження», у виробничу структуру підприємства включаються дослідні й
експериментальні виробництва.
В умовах ринкових відносин виробнича структура виходить за рамки
«чистого» виробництва готових виробів і включає підрозділи фірмового
обслуговування свого товару.
6. Місцерозташування підприємства. Даний фактор може впливати на склад
основних і допоміжних цехів підприємства. Так, підприємство, розташоване в
регіоні, який необхідно освоїти, за інших рівних умов буде мати більш складну
структуру у порівнянні з підприємством, що знаходиться в промислово
розвинутому районі.
7. Керованість об’єктами виробничої структури. Керованість об'єктами
виробничої структури означає необхідність обліку кількості і розмірів
створюваних підрозділів з позицій можливості ефективного управління ними.

6.Класифікація виробничих структур.
Існує кілька принципів класифікації виробничих структур.
1. Залежно від підрозділу, діяльність якого покладено в основу виробничої
структури, розрізняють цехову безцехову, корпусну та комбінатську виробничі
структури. За цехової виробничої структури основним виробничим підрозділом є
цех, тобто адміністративне відокремлена частина підприємства, що в ній
виконується певний комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської
спеціалізації. За характером своєї діяльності цехи поділяються на основні,
допоміжні, обслуговуючі та побічні.
Основні цехи виготовляють продукцію, призначену для реалізації на
сторону, тобто продукцію, що визначає профіль та спеціалізацію підприємства.
Допоміжні цехи виготовляють продукцію, що використовується для забезпечення
власних потреб усередині самого підприємства.
Обслуговуючі цехи та господарства виконують роботи, які забезпечують
необхідні умови для нормального перебігу основних і допоміжних виробничих
процесів. Побічні цехи займаються, як правило, утилізацією, переробкою та
виготовленням продукції з відходів основного виробництва.
У структурі деяких підприємств існують експериментальні (дослідні) цехи,
які займаються підготовкою та випробуванням нових виробів, розробкою нових
технологій, проведенням різноманітних експериментальних робіт. На невеликих
підприємствах з відносно простими виробничими процесами застосовується
безцехова виробнича структура. Основою її побудови є виробнича дільниця, як
найбільший структурний підрозділ такого підприємства. Виробнича дільниця − це
сукупність територіальне відокремлених робочих місць, на яких виконуються
технологічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція.
На великих підприємствах кілька однотипних цехів можуть бути об’єднані в
корпус. У цьому разі корпус стає основним структурним підрозділом
підприємства. Така виробнича структура дістала назву корпусної. На
підприємствах, де здійснюються багатостадійні процеси виробництва,
характерною ознакою яких є послідовність процесів переробки сировини
(металургійна,
хімічна,
текстильна
промисловість)
використовується
комбінатська виробнича структура, її основу становлять підрозділи, які
виготовляють завершену частку готового виробу (чавун, сталь, прокат).
2. За формою спеціалізації основних цехів розрізняють технологічну,
предметну та змішану виробничі структури.
Ознакою технологічної структури є спеціалізація цехів підприємства на
виконанні певної частки технологічного процесу або окремої стадії виробничого
процесу (ливарні, термічні, механообробні, складальні цехи машинобудівного
підприємства). Технологічна структура використовується переважно на

підприємствах одиничного і дрібносерійного виробництва з різноманітною та
нестійкою номенклатурою продукції.
Ознакою предметної структури є спеціалізація цехів на виготовленні
певного виробу або групи однотипних виробів, вузлів, деталей з використанням
різноманітних технологічних процесів та операцій (цех кузовів, задніх мостів,
двигунів на автомобільному заводі). Предметну структуру виробництва поширено
на підприємствах великосерійного й масового виробництва з обмеженою
номенклатурою та значними обсягами продукції. Проте на практиці є дуже мало
підприємств, де всі цехи спеціалізовано тільки технологічно або тільки
предметне.
Переважна більшість підприємств використовує змішану виробничу
структуру, коли частину цехів спеціалізовано технологічно, а решту − предметно.
3. Залежно від наявності основних і допоміжних процесів розрізняють
підприємства з комплексною та спеціалізованою структурами виробництва.
Підприємства з комплексною виробничою структурою − мають усю
сукупність основних та допоміжних цехів, а зі спеціалізованою структурою лише
частину.
Підприємства зі спеціалізованою структурою поділяють на:
− підприємства механоскладального типу, які отримують заготівки від інших
підприємств;
− підприємства складального типу, які випускають продукцію з деталей,
вузлів та агрегатів, що виготовляються на інших підприємствах;
− підприємства заготовочного типу, що спеціалізуються на виробництві
заготівок;
− підприємства, спеціалізовані на виробництві окремих деталей.

7.Принципи формування виробничих структур (функціональні,
предметні, технологічні.)
При побудові виробничої структури підприємства спід дотримуватися
наведених нижче наступних основних принципів.
1. Принцип підпорядкованості приватних інтересів інтересам єдиного цілого
передбачає доцільність створення будь-якої структури всередині підприємства,
якщо вона буде сприяти підвищенню загальної ефективності його
функціонування на ринку і не суперечити стратегічним інтересам.
2. Принцип пропорційності передбачає чіткі кількісні співвідношення між
різними елементами та дільницями виробництва.
3. Принцип концентрації полягає в укрупненні підприємства в цілому, його
окремих підрозділів, у формуванні оптимальної виробничої програми
підприємства відповідно до сформованого на продукцію попиту.

4. Принцип спеціалізації. Застосовується для виокремлення певних часин
технологічного процесу, окремих видів чи типорозмірів продукції, для організації
спеціалізованих ліній всередині цехів. Окрім предметної і технологічної
спеціалізації використовуються також функціональна спеціалізація, за допомогою
якої формуються окремі бригади працівників, відділи заводоуправління тощо.
5. Принцип кооперування передбачає чітку систему зв'язків в часі і просторі
між окремими підрозділами підприємства, між окремими змінами в цехах, між
бригадами, між окремими робочими місцями.
6. Принцип маневреності передбачає організаційно та економічно доцільну, а
також технічно виконувану швидку перебудову виробничих процесів в цілому на
підприємстві чи на окремих його дільницях при виникненні такої необхідності.
Саме цей принцип може забезпечити швидку адаптацію виробничої структури
підприємства до швидко змінюваних ринкових умов господарювання і не
призвести до втрати ринкової позиції підприємством.
7. Принцип превентивності (тобто попередження) є наслідком обов'язковості
планування і передбачає необхідність підготовки виробництва (розробку варіантів
нових технологічних рішень, видів нової продукції, нових виробництв). Він
обґрунтовує необхідність моніторингу відхилень в процесі оперативного
регулювання виробництва.
8. Принцип керованості передбачає, що кожна дія, кожний елемент
виробництва та кожна структура повинні бути керованими і контрольованими, що
узгоджено з принципом зворотного зв’язку.
Із викладеного вище слід зробити висновок про те, що і виробничу і
організаційну структуру необхідно постійно удосконалювати відповідно до
змінюваних ринкових вимог та умов жорсткої конкуренції між вітчизняними й
іноземними товаровиробниками.
Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче
визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.
Зашифрованими економічними категоріями є:
− адаптивні (органічні) організаційні структури управління;
− бюрократичні (механістичні) організаційні структури управління;
− виробнича структура підприємства;
− відповідальність;
− делегування;
− дивізіональна організаційна структура управління;
− контроль;
− ланка управління;
− лінійні повноваження;
− матричний тип організаційної структури управління;
− методи управління;

−
−
−
−
−
−
−
−
−

мотивація;
організаційна структура управління;
організація;
планування;
повноваження;
процес управління підприємством;
рівень управління;
стиль управління;
функція управління.
1. Способи впливу на окремих працівників чи трудові колективи в цілому,
необхідні для досягнення поставлених підприємством цілей
2. Продукт поділу і спеціалізації управлінської праці, відокремлений
напрямок управлінської діяльності, який дає можливість здійснювати
управлінський вплив
3. Функція управління, що визначає перспективи розвитку економічної
системи та її майбутній стан, обумовлені темпами розвитку, джерелами, обраними
методами і формами виробництва для досягнення сформульованої мети у вигляді
конкретних планових моделей завдань і показників з установленням термінів
виконання
4. Функція управління, метою якої є формування керівної і керованої систем,
а також зв'язків і відносин між ними, що забезпечують кооперування людей і
знарядь праці з максимальною ефективністю протікання їх спільної трудової
діяльності.
5. Функція управління, яка вказує на комплекс причин, які спонукають
членів трудового колективу до спільних впорядкованих і узгоджених дій для
досягнення поставленої перед суб'єктом господарювання мети.
6. Функція управляння, яка завершує будь-яку діяльність і представляє
собою перевірку, а також постійне спостереження з метою перевірки чи нагляду
7. Цілеспрямована діяльність, яка представляє собою сукупність методів,
засобів і форм ефективної координації роботи людей для досягнення поставлених
завдань або визначеної мети.
8. Передача завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за
їх виконання.
9. Зобов’язання виконувати поставлені завдання та відповідати за їх
наслідки, тобто нести всі ризики за неналежне виконання завдання
10. Обмежене право щодо використання ресурсів організації та спрямування
зусиль підлеглих працівників на виконання певних завдань
11. Повноваження, які передаються безпосередньо від керівника підлеглому і
далі за ієрархією підпорядкування.

12. Стійка система способів, методів і форм практичної діяльності
менеджера, звична манера поведінки керівника стосовно підлеглих, націлена на
вплив спонукання їх до досягнення поставлених цілей
13. Конструкція підприємства з формальним чи неформальним вираженням,
на основі якої здійснюється управління ним, яка охоплює канали влади та
комунікації між різними адміністративними службами та працівниками, а також
потік інформації, яка передається цими каналами.
14. Відокремлений орган (працівник), наділений управлінськими функціями,
правами їх реалізації, визначеною відповідальністю за виконання функцій та
використання прав.
15. Сукупність ланок управління на певному щаблі ієрархії.
16. Структури, які характеризуються високим рівнем поділу праці,
розвинутою ієрархією управління ланцюгом команд, наявністю численних правил
і норм поведінки персоналу, підбором кадрів за діловими та професійними
якостями.
17. Структури, які розробляються та впроваджуються з метою забезпечення
можливості швидкого реагування на зміни зовнішнього середовища та мобільного
впровадження нових наукомістких технологій
18. Структура, заснована на поглибленому поділі управлінської праці за
поставленими цілями, при якій кожний виробничий підрозділ підприємства має
власну розгалужену структуру, що забезпечує його автономну діяльність, але
стратегічні завдання управління вирішуються централізовано
19. Ефективний тип організаційної структури управління, який створюється
шляхом суміщення структур двох типів: лінійної та програмно-цільової.
20. Сукупність керованих панок (цехів, дільниць, господарств тощо),
об'єднаних технологічними чи кооперованими зв’язками, яка відображає склад
структурних підрозділів виробництва як суб’єкта управління.
8.Вимоги до розташування виробничих об’єктів.
Рішення стосовно розміщення підприємства приймається на основі
врахування цілого ряду факторів на макро- і мікрорівнях. Основним питанням
створення підприємства є попит, тобто об’єктивна потреба в цьому продукті.
Розташування поблизу ринку збуту товару чи послуги сприяє швидкому і
своєчасному обслуговуванню. Це важливо в бізнесі, пов'язаному з
транспортуванням чи розподілом, тобто галузях, у яких доставка ресурсу
замовнику є основним видом діяльності підприємства. В інших сферах близькість
до ринку може бути і не так важлива. Там, де обслуговування вимагає участі
клієнта (у сфері відпочинку, в охороні здоров'я), розумна близькість необхідна. З
іншого боку, банківські та фінансові послуги можна з успіхом надавати через
Internet або через представників.

Наступними питаннями, які необхідно вирішити, є наявність коштів та вибір
місця розташування майбутнього підприємства. Вибір дислокації підприємства
повинен здійснюватися на основі державних узагальнюючих розробок у вигляді
планів-прогнозів розвитку різних територій. Це питання вирішується на
державному рівні та є одним із завдань органів з розміщення продуктивних сил
країни.
Найважливішими передпроектними документами слугують "технікоекономічні обґрунтування" (ТЕО) доцільності та господарської необхідності
проектування та будівництва підприємств, що розробляються на основі відомих
принципів розміщення виробництва: енергоємних, сировинних, трудомістких,
споживчих й інших факторів.
Більш детально на макрорівні розглядаються наступні фактори:
1) демографічні й економічні фактори, що впливають на розмір і розвиток
основних ринків збуту продукції;
2) джерела і витрати з доставки сировини і матеріалів;
3) кількість та якість трудових ресурсів;
4) наявність достатньої кількості енергії і води;
5) політична стабільність (країни, регіону);
6) податкова політика та заохочення економічного розвитку;
7) питання захисту навколишнього середовища;
8) вартість земельної ділянки і будівництва;
9) умови проживання (клімат, система освіти, медичного обслуговування,
культура, відпочинок, злочинність).
До основних факторів на мікрорівні відносяться:
1) обмежувальні норми на розвиток, сумісність із сусідніми об’єктами;
2) розмір, конфігурація, рельєф та інші технічні аспекти ділянки;
3) наявність кращого транспорту;
4) обсяг транспортних перевезень у клієнтів, під'їзди до майбутнього
підприємства;
5) наявність і вартість енергопостачання й інших послуг, у тому числі
пожежної охорони і видалення відходів;
6) зовнішній вигляд майданчика (відповідає чи не відповідає характеру
підприємства);
7) близькість до житлових масивів та інших об’єктів, необхідних для
працівників;
8) місце розташування конкурентів, особливо для підприємств роздрібної
торгівлі чи з надання послуг.
Розглянемо більш докладно деякі найважливіші з перерахованих факторів.
Для багатьох підприємств при вирішенні питання про місце розташування
домінуючим часто виявляється який-небудь один фактор, що і вирішить питання

дислокації підприємства. При наявності декількох рівнозначних за важливістю
факторів застосовують різні існуючі методи вибору, наприклад, матрицю рішень
(платіжна матриця) чи методи бальних оцінок, експертний аналіз.
Сировина та матеріали. Якщо у виробництві використовується велика
кількість громіздких чи об'ємних матеріалів, має сенс подумати про розміщення
заводу поблизу їхнього джерела, наприклад, при видобутку металу з руди, цукру з
цукрового буряка тощо. На практиці, однак, дане обмеження рідко виявляється
дійсно серйозним і, як правило, приймається до уваги в останню чергу.
Трудові ресурси. Джерело робочої сили, яка володіє необхідними навичками
чи, як мінімум, готова до навчання, безсумнівно, є істотною передумовою для
успіху бізнесу. Робітників, звичайно, можна завезти, як це робиться у
великомасштабних будівельних проектах, де місце будівництва вибирати не
приходиться, проте, місцеве джерело робочої сили завжди обходиться дешевше і
легше в управлінні. Витрати на оплату праці часто є визначальним чинником при
ухваленні рішення про розташування підприємства.
Однак наявність дешевої робочої сили у великих кількостях швидко
приводить до індустріалізації країни, що підвищує її добробут і, як наслідок,
підвищені вимоги населення, так що ця можливість існує недовго. У сфері
обробки інформації, де важливі ефективні телекомунікації, наявність придатної
робочої сили є домінуючим чинником у виборі місця розташування.
Транспорт. У виробництві та оптовій торгівлі велике значення має
транспортування матеріалів і товарів. Насамперед, необхідно вибрати метод
перевезення. Якщо це залізничний, водний чи повітряний транспорт, то цим і буде
визначатися місце розташування. Використання автомобільного транспорту дає
велику гнучкість, і все-таки необхідно, щоб завод чи склад знаходився поблизу
перетинання великих автодоріг. У роздрібній торгівлі та сфері послуг важлива
доступність закладу для покупців, що, знову ж, зазвичай означає доступність для
автотранспорту. Якщо передбачається, що покупець може мати машину, потрібно
передбачити достатнє місце для паркування. Якщо ж велика частина клієнтів буде
користуватися громадським транспортом, то розташовувати заклад треба в
районах з якісним обслуговуванням. Можливо великий попит змусить
транспортні підприємства відкрити нову зупинку поруч з фірмою.
Інфраструктура. Доступність доріг, послуг та інших складових
інфраструктури залежать від масштабів підприємства. Маленькій фірмі досить
буде фабрики, складу чи магазину у вже існуючому промисловому районі чи
торговому центрі. Великому підприємству, наприклад, новому автозаводу, досить
буде рівного пустиря, а допоміжні послуги компанія сформує і за власний
рахунок.
Технічна підтримка. Комерційні заклади прагнуть бути ближче до людей і
один до одного. Цей підхід застосовується ще з епохи середньовічних ринків.

Централізація несе менше проблем і витрат у зв'язку з транспортуванням і в
принципі більш надійна. Спрощуються і знову ж стають надійнішими комунікації
і координація діяльності, хоча, можливо, це вже другорядні фактори.
Ще один довід на користь випуску всього асортименту продукції на окремих
підприємствах полягає в тому, що невеликими заводами простіше та ефективніше
управляти. В усякому випадку, ефект масштабу досягається далеко не завжди, при
перевищенні певної величини підприємства, проблеми починають переважувати
вигоди.
Децентралізована (розподілена) структура також робить організацію менш
вразливою для політичних, індустріальних і навіть природних сил. Підвищується і
гнучкість − у тому сенсі, що закрити один маленький завод простіше, ніж
перманентно скоротити обсяг випуску одного великого. Крім того, стає простіше
експериментувати з новими методами роботи.
Ще більш обґрунтованою виглядає децентралізація за принципом окремих
продуктових груп. Переваги простоти управління за рахунок меншого розміру
підприємства стають більш очевидними завдяки виробництву меншої
номенклатури виробів. Якщо для виготовлення різних груп товарів вимагаються
різні технологічні процеси, така структура стає більш кращою, оскільки
розміщення всіх процесів під одним дахом ніяких додаткових переваг у собі не
несе.
Основним індикатором потреби в розподіленій структурі є масштаб
виробництва. Разові, замовлені роботи і потокове виробництво, як правило,
виявляються несумісні, оскільки використовують різну технологію, мають
потребу в різній робочій силі та різних принципах управління. Організаціям, що
виготовляють свій товар для ринків з мінливим попитом і вимагають
виготовлення на замовлення, рекомендується саме така схема розподілу
потужностей.
9.Генеральний план підприємства.
Під генеральним планом розуміється план розташування на ділянці всіх
будівель підприємства, споруд і пристроїв (складських, транспортних,
енергетичних, інженерно і санітарно-техні-чеських), зелених насаджень та
огороджень із зображенням рельєфу ділянки. Генеральний план підприємства
повинен розроблятися на основі найбільш раціональної організації виробничого
процесу та застосування прогресивних видів транспорту виходячи з кращого
використання площі території. Планування та забудову території підприємства,
передбачені генеральним планом, необхідно пов'язувати з проектами планування
прилеглих житлових районів населених пунктів і сусідніх підприємств, а також
найближчими магістралями, залізничними, автомобільними, шосейними і
водними шляхами.

Мал. 1. Генеральний план спеціалізованого − Завод потужністю 200000 т /рік:
1 − автомобільні ваги; 2 − склад хімікатів, масел і закріп; 3 − склад
пиломатеріалів; 4 − склад світлих нафтопродуктів; 5 − ацетиленовий станція;
6 − склад № 1; 7 − копровий цех; 8 − блок № 1; 9 − блок № 2; 10 − ливарний цех
сірого чавуну;11 − ливарний цех ковкого чавуну; 12 − енергетичний блок;
13 − сталеливарний цех; 14 − контрольний пункт; 15 − адміністративний корпус;
16 – галерея.
Підприємства та будівлі для виробництва, що виділяє газ, дим, пил,
неприємний запах, необхідно розташовувати по відношенню до інших будівель і
житлових районів з підвітряного боку, з огляду на напрямок пануючих вітрів.
Одним з істотних питань архітектурно-будівельного проектування генеральних
планів промислових підприємств є зонування території, відповідно до вимог
якого всі будівлі цехів і споруди поділяють на групи за функціональною ознакою.
Об'єкти, що входять в ту чи іншу групу, необхідно розташовувати компактно в
межах однієї зони з урахуванням необхідних санітарних і протипожежних
розривів між ними при найменшій протяжності доріг та інженерних мереж.
В проектній практиці широко застосовують наступний порядок
розташування зон, вважаючи від сельбищної території:
1 − зона загальнозаводського обслуговування з найменшими шкідливими
виділеннями; 2 − основних виробничих цехів; 3−підсобно-допоміжних цехів;
4 − базовоскладскіх будівель. Перевагою такого розташування зон є зручність
організації виробництва, підходу робочих до цехів, доцільне розміщення
складських і допоміжних цехів і служб.

При розробці генеральних планів взаємне розташування будівель і розриви
між ними повинні задовольняти правилам і нормам, встановленим законодавчими
та планувальними органами щодо пожежної безпеки, санітарно-технічних,
світлотехнічних та інших вимог; при цьому розриви між будівлями повинні бути
мінімальними виходячи з умов розташування інженерних мереж, проїзних доріг і
тротуарів.
На території підприємства влаштовують автомобільні дороги і тротуари
міського типу − з бордюрним каменем і гладким безпилим покриттям,
передбачається озеленення.
Генеральний план окремого підприємства повинен ув'язуватися зі схемою
генерального плану промислового вузла. На рис. 1 показаний генеральний план
спеціалізованого крупносерийного ливарного заводу автомобільних частин
потужністю 200000 т виливків у рік. На такому заводі об'єднані сталеливарний
цех 13 потужністю 65000 т виливків е рік, ливарний цех ковкого чавуну 11
потужністю 55000 т в рік, ливарний цех сірого чавуну 10 потужністю 65000 т в рік
і цех дрібносерійних виливків на 15000 т в рік, розташований в блоці № 2-9 до
складу якого входять також склади формувальних матеріалів, вогнетривів, готової
продукції, матеріальний склад і допоміжні цехи.
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Лекція №21-22
Тема: Організація допоміжних виробництв.
План заняття
1. Виробнича інфраструктура.
2. Призначення та складові виробничої інфраструктури.
3. Інструментальне господарство.
4. Ремонтне обслуговування виробництва.
5. Сутність ремонту, основні форми ремонтно-профілактичних робіт.
6. Види ремонту.
7. Ремонтний цикл.
8. Тривалість та складові ремонтного циклу.
9. Система ППР.
10.Міжремонтний період.
11.Енергетичне господарство.
12.Склад енергетичного господарства харчових підприємств.
13.Основні задачі організації енергогосподарства.
Хід заняття
1. Виробнича інфраструктура.
На економіку суб'єкта господарювання суттєво впливають допоміжні та
обслуговуючі виробничі процеси, які утворюють інфраструктуру підприємства.
Під інфраструктурою підприємства розуміють комплекс цехів, господарств і
служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для функціонування
підприємства в цілому.
Розрізняють виробничу та соціальну інфраструктури.
Виробнича інфраструктура підприємства − це сукупність підрозділів, які
прямо не беруть участі у створенні профільної (основної) продукції, але своєю
діяльністю створюють необхідні умови для успішного функціонування основних
виробничих цехів.
Виробнича інфраструктура включає:
– допоміжні та обслуговуючі цехи (дільниці) та господарства;
– комунікаційні мережі, магістральні об’єкти;
– засоби збору та обробки інформації;
– природоохоронні споруди.
Функціонування виробничої інфраструктури суттєво відрізняється від
діяльності основних підрозділів підприємства. Його особливості полягають у
тому, що результат діяльності інфраструктури являє собою послугу виробничого
характеру, її продукція не існує самостійно, поза виробничим процесом.
Особливістю елементів виробничої інфраструктури є також їх територіальна
незалежність. Так як процес споживання послуг безпосередньо пов’язаний із
процесом виробництва, то концентрація об’єктів інфраструктури в одному місці
не може компенсувати їх нестачу в іншому.

При сучасній системі організації промисловості, коли відсутні
спеціалізовані підприємства технічного обслуговування, підприємства змушені
розвивати власний комплекс цехів, господарств та служб для технічного
обслуговування основних виробництв.
Тепер на підприємствах функціонують як самостійні структурні підрозділи:
інструментальні, енергетичні, ремонтно-механічні та транспортні цехи.
У розвитку виробничої інфраструктури існують певні недоліки:
− роздробленість допоміжних та обслуговуючих служб;
− низький рівень їх спеціалізації та концентрації, відставання у технології та
організації праці;
− низький рівень механізації та автоматизації;
− низький рівень продуктивності праці та високий рівень витрат на
виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг.
Прогрес розвитку техніки і технологій основного виробництва викликає
необхідність адекватних змін виробничої інфраструктури.
У цілому, успішне господарювання в ринкових умовах неможливе без
збалансованого розвитку, як основного виробництва, так і виробничої
інфраструктури підприємства.
2.Призначення та складові виробничої інфраструктури.
Організація та стан інфраструктури суттєво впливають на економіку
підприємства. В сучасних умовах у сфері технічного обслуговування виробництва
на промислових підприємствах працюють від 40 до 50 /о всього промислововиробничого персоналу. Це зумовлено не тільки відносно, великими обсягами
робіт по обслуговуванню основного виробництва. Багато допоміжних та
обслуговуючих операцій за своїм характером важко піддаються механізації та
автоматизації. Через нестабільність, нерегулярність та різноманітність ці операції
досить важко планувати, нормувати та регламентувати. Для допоміжних
підрозділів характерні одиничний та дрібносерійний типи виробництва зі значним
обсягом ручної праці. Роздробленість допоміжних та обслуговуючих служб і
господарств, низький рівень їх спеціалізації та централізації зумовили їх
відсталість у технології та організації праці. Аналіз господарської діяльності
підприємств свідчить про суттєвий розрив у техніко-організаційному рівні між
основним та допоміжним виробництвом. На допоміжних та обслуговуючих
операціях нижчий рівень механізації і автоматизації, значно вище доля ручної
праці, що перетворює інфраструктуру у вузьке місце більшості цітчизняних
підприємств.
Прогрес у розвитку техніки та технології основного виробництва викликає
необхідність адекватних змін виробничої -інфраструктури підприємств.
Підвищення рівня механізації і автоматизації виробничих процесів збільшує

обсяги та складність робіт щодо ремонту, догляду' та налагоджування
устаткування, передбачає значне розширення номенклатури інструменту,
оснастки та пристосувань. Перехід до нових технологій та прискорення
технологічних режимів роботи устаткування підвищує вимоги до якості і
збільшує потреби у різних видах енергії. Ускладнення виробничих процесів та
поглиблення внутрішньовиробничих зв’язків між підрозділами збільшують
обсяги робіт по транспортуванню. Постійно зростають навантаження
на комунікаційні мережі підприємства. Все це суттєво підвищує роль і значення
виробничої інфраструктури підприємства.
Для
досягнення
високих
господарських
результатів
діяльності підприємства недостатньо раціонально організувати робочі місця,
налагодити їх забезпечення та функціонування. Важливо створити комфортне
соціальне середовище, сприятливий психологічний клімат, активізувати соціальну
мотивацію праці. Все це безпосередньо впливає на продуктивність праці і кінцеві
результати діяльності підприємства.
В
сучасних
умовах
досягнення
високих
технікоекономічних показників виробництва неможливо без збалансованого розвитку як
основного виробництва, так і виробничої та соціальної інфраструктури.
3. Інструментальне господарство.
Інструментальне господарство − це сукупність внутрішньовиробничих
підрозділів
підприємства,
що
зайняті
придбанням,
проектуванням,
виготовленням, відновленням і ремонтом технологічної оснастки, їй обліком,
зберіганням і видачею на робочі місця.
Головне завдання інструментального господарства: своєчасне і безперебійне
забезпечення підприємства усіма видами інструменту при мінімальних витратах
на його виготовлення, придбання, зберігання і експлуатацію.
Під інструментом розуміють всі види технологічної оснастки: різальний,
вимірювальний, допоміжний та інші види інструменту, а також
штампи, пресформи та інші пристрої.
За характером виготовлення і використання інструмент поділяють на:
1) стандартний (свердла, мітчики), який широко застосовують на
підприємствах і постачають централізовано відповідно до державних і галузевих
стандартів;
2) спеціальний, який використовують для виробництва оригінальних
виробіві виготовлюють безпосередньо на підприємстві в інструментальному
цеху.
Безпосередній процес управління інструментальним господарством
передбачає:

− визначення потреби в усіх видах інструменту: за номенклатурою, за
діючими нормами витрат інструменту, за обсягом виробничого завдання:
− організацію власного виробництва оснастки;
− придбання необхідного інструменту в спеціалізованих виробників
(продавців);
− організацію належної експлуатації інструменту виробничими підрозділами
підприємства.
Розрахунки річної потреби в інструменті здійснюють на підставі
запланованих обсягів виробництва продукції, номенклатури потрібної для цього
оснастки і норм витрат інструменту.
Розрахунок потреби в інструменті:

Вінстр = Вінстр + Знінстр – Зфінстр
де Вінстр – витрати інструменту на виконання виробничої програми, одиниць.;
Знінстр – нормативний запас інструменту на початок року, одиниць;
Зфінстр – фактичний запас інструменту, одиниць.
При розрахунку потреби в оснащенні для діючого виробництва
враховуються його витрати на виконання планового обсягу виробництва, а. також
зміна величини обігового фонду протягом планового періоду:
Норми витрат інструменту встановлюють залежно від типу виробництва. В
основу розрахунків мають бути покладені питомі норми витрат технологічного
оснащення на кожну операцію або усереднені норми на одиницю випущеної
продукції (або верстато-годину роботи устаткування).
У масовому
та великосерійному виробництві
норму
витрат
інструменту розраховують виходячи з обсягу роботи на 1000 деталей (в окремих
випадках на 100, 10 або 1 деталь). В одиничному та дрібносерійному виробництві
норма витрат інструменту встановлюється в узагальненому вигляді (визначається
обсяг робіт на 1000 або 100 верстато-годин роботи того чи іншого виду
технологічного устаткування).
Оборотний фонд інструменту – це та кількість його, яку необхідно мати в
експлуатації на робочих місцях і в комірчинах для безперервного функціонування
виробничого процесу:

Зобор = ІЦІС + ІІРС + Ірм + Ірем
де Зобор — оборотний фонд інструменту, од.;
ІЦІС — запас інструменту в центральному інструментальному складі, од.;
ІІРС — запас інструменту в інструментально-роздавальних складах, од.;
Ірм — кількість інструменту на робочих місцях, од.;
Ірем — кількість інструменту, що перебуває в ремонті, од.
У комплекс робіт з експлуатації технологічної оснастки (інструменту)
включаються:
− організація надходження, зберігання, видачі та обліку руху;

− організація заточування, ремонту та оновлення;
− нагляд за станом і дотриманням встановлених правил експлуатації.

4. Ремонтне обслуговування виробництва.
Сучасні
машинобудівні
підприємства
оснащуються
дорогим
і
різноманітним обладнанням, автоматизованими системами, роботи-зованими
комплексами і гнучкими виробничими системами. Для безперебійної роботи
обладнання із заданими точними характеристиками потребує систематичного
технічного обслуговування (ТО) його і виконання ремонтних робіт та заходів з
технічної діагностики. На їх виконання витрачаються суттєві трудові та
матеріальні ресурси. Річні витрати на ремонт і техобслуговування на
машинобудівних підприємствах складають 10–25 % його первісної вартості, їх
питома вага у вартості продукції досягає 6–8 %. На ремонтних роботах у
народному господарстві зайнято понад 25 % всього парку металорізальних
верстатів. Простої обладнання та втрата точних характеристик порушують комплектність та безперервність процесу виробництва, призводять до погіршення
якості продукції та економічних показників діяльності. Головним завданням
раціональної організації ремонтного господарства є забезпечення безперебійної
експлуатації обладнання із заданими точними характеристиками та
експлуатаційними показниками у виконанні завдань.
Організаційна та виробнича структура ремонтних служб залежить від низки
факторів – типів і об’ємів виробництва, його технологічних характеристик,
розвитку кооперування при проведенні ремонтних робіт тощо.
До складу ремонтного господарства великого підприємства входять:
– ремонтно-будівельний цех, який виконує ремонт будинків і споруд;
– електроремонтний цех (або майстерня), який виконує ремонт
електрообладнання і підпорядкований головному енергетику;
– ремонтно-механічний цех (РМЦ), який виконує ремонт техно-логічного та
інших видів обладнання та виготовляє змінні частини і підпорядкований
головному механіку.
Ремонтна база головного механіка, окрім РМЦ, включає змащувальне та
емульсійне господарство, склади обладнання і запасних частин.
У великих цехах є також ремонтні бази або майстерні, підпорядковані
механіку цеху.
На ремонтну службу підприємства покладені наступні функції:
паспортизація та атестація обладнання, розробка технологічних процесів ремонту
та їх оснащення, планування та виконання робіт з ТО та ремонту обладнання,
модернізація обладнання, удосконалення організації праці працівників, зайнятих в
цій службі.

У складі ремонтної служби значне місце займає ремонтно-механічний цех.
До його складу, як правило, входять основні та допоміжні відділи (дільниці), а
також службово-побутові приміщення.
Основними дільницями є: механічна, слюсарно-складальна, заготівельна,
зварювальна, експериментальна, фарбувальна, термічна, відновлення та
підвищення зносостійкості деталей.
До допоміжних відділень належать: інструментально-роздавальна комора,
заточувальна майстерня, склади для металу, запасних частин, змащувальних
матеріалів та інші.
Службово-побутові приміщення – це контора цеху, душеві, столова,
гардеробна та інші приміщення.
Виробнича структура РМЦ обумовлена цілою низкою факторів і
насамперед, типом виробництва та масштабом випуску продукції підприємством,
складом та кількістю обладнання основних цехів, умовами кооперування та
постачання, конкретними умовами організації та управління. Тому одні
машинобудівні підприємства можуть мати в складі РМЦ всі перераховані основні
та допоміжні відділення (дільниці), а інші – не мати таких. При цьому склад,
розміри, чисельність працюючих у відділах, а також форми кооперування на
кожному підприємстві різні.
Очолює роботу РМЦ начальник цеху, котрий знаходиться у
безпосередньому
підпорядкуванні
у
головного
механіка
підприємства. Виробничими відділами (дільницями) керують майстри. До
складу РМЦ також відносяться цехові технологічні бюро, бюро праці та
заробітної плати і деякі інші підрозділи.
РМЦ організовує свою виробничо-господарську діяльність, яка є складовою
частиною системи більш високого рангу – ремонтної служби, роботу якої очолює
відділ головного механіка (ВГМ). На великих підприємствах ВГМ складається з
конструкторсько-технологічного, планово-економічного, планово-виробничого
бюро та планово-попереджувального бюро.
5. Сутність ремонту, основні форми ремонтно-профілактичних робіт.
Характер діяльності ремонтного господарства визначає його завдання:
− здійснення технічного обслуговування та ремонту всього устаткування
підприємства;
− монтаж закупленого устаткування або виготовленого самим підприємством;
− модернізація устаткування, яке експлуатується; виготовлення запасних
частин і вузлів;
− організація збереження устаткування і запасних частин;
− планування всіх робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування;

− розроблення заходів щодо підвищення ефективності робіт з технічного
обслуговування і ремонту устаткування.
Основні форми ремонтно-профілактичних (ремонтно-попереджувальних)
робіт (в залежності від масштабів виробництва):
− централізована − весь персонал ремонтників підпорядковано головному
механіку;
− децентралізована − всі види ремонтних робіт виконуються персоналом
цехових ремонтних баз, що підпорядковані начальникам цехів;
− змішана − поєднує в собі централізовану і децентралізовану форму: ТО і
поточний ремонт здійснює персонал ремонтників виробничих цехів, а
капітальний ремонт, модернізацію, виготовлення запасних частин і
нестандартного устаткування − персонал РМЦ.
Основні розділи плану роботи ремонтно-механічного цеху (РМЦ)
(розробляється відділом головного механіка підприємства за участі плановоекономічного відділу):
1) виробнича програма − складається в номенклатурному вираженні та
трудомісткості. Вона передбачає проведення:
− технічного (міжремонтного) обслуговування (ТО) − усунення дрібних
несправностей устаткування, проведення оглядів стану окремих вузлів та
агрегатів, здійснення заміни мастила та регулювання певних механізмів;
− періодичних планових ремонтів (ППР). Залежно від обсягу, складності й
терміну проведення робіт поділяються на:
− капітальний ремонт − найбільший за обсягом та складністю вид ремонту.
Передбачає повне розбирання; ремонт відпрацьованих деталей та вузлів; заміна
тих, що не підлягають ремонту; регулювання й випробування під
навантаженням;
− середній ремонт − поточний ремонт, який передбачає часткове розбирання
обладнання, заміну спрацьованих вузлів, випробування та регулювання;
− малий ремонт − поточний ремонт, який полягає в заміні невеликої
кількості зношених деталей, а також у регулюванні обладнання. Він забезпечує
дієздатність обладнання до наступного планового ремонту;
− модернізації − сукупності організаційно-технічних заходів із покращення
основних параметрів і характеристик агрегатів. Передбачає часткову заміну
окремих деталей і вузлів більш досконалими, а також застосування спеціальних
приладів та пристроїв.
6. Види ремонту.
Ремонт основних засобів є необхідною умовою виробничого процесу. Від
своєчасності та якості ремонту залежить ефективність використання основних
виробничих засобів на підприємстві.

Поточний ремонт − здійснюється для забезпечення роботи основних
виробничих засобів і полягає в усуненні окремих поломок основних засобів і
заміні або поновленні їхніх окремих частин.
Середній ремонт провадиться для часткового поновлення основних
засобів із заміною деталей, вузлів обмеженої номенклатури, яка визначається
технічною документацією.
Капітальний ремонт машин, устаткувань провадиться для відновлення їх
виробничого ресурсу. При цьому здійснюється, як правило, повне розбирання
машини або верстата, виявлення дефектів, контроль технічного стану, власне
ремонт, складання устаткування після ремонту, його регулювання та
випробування.
Обсяг витрат на капітальний ремонт, що здійснюється підприємством у
відповідному році, визначається при складанні плану капітального ремонту. План
складається на основі кошторисно-фінансових розрахунків з ремонту окремих
об'єктів виходячи з видів і кількості ремонтних матеріалів, вузлів, агрегатів,
деталей, конструкцій, що витрачаються, витрат живої праці та діючих на них цін і
тарифів. Складений план затверджується керівником підприємства.
Капітальний ремонт основних засобів може здійснюватись як підрядним,
так і господарським способами. Залежно від цього вибирається і порядок його
фінансування ремонту.
При підрядному способі виконання капітального ремонту машин,
устаткування, транспортних засобів на підставі договорів або нарядів-замовлень
розрахунки з підрядником (виконавцем) здійснюються на підставі актів
приймання цілком завершених ремонтом вузлів, агрегатів, машин тощо.
При господарському способі виконання капітального ремонту об'єктів
основних засобів розрахунки здійснюються, як правило, за елементами витрат
(виплата заробітної плати ремонтникам, оплата матеріалів, деталей,
використовуваних запасних частин тощо).
Витрати на всі види ремонтів (поточний, середній, капітальний) об'єктів
основних виробничих засобів протягом звітного року підприємства можуть
включати у валові витрати в розмірі щонайбільше 10 % сукупної балансової
вартості груп основних засобів на початок звітного року. У таких самих розмірах
зазначені витрати відносять на собівартість виробленої продукції.
Витрати на ремонти, що перевищують 10 % балансової вартості основних
засобів, відносяться на збільшення балансової вартості засобів другої та третьої
груп або балансової вартості окремих об'єктів основних засобів першої групи з
наступним нарахуванням на цю вартість амортизації за нормами, передбаченими
для відповідних видів основних засобів.
Витрати на ремонти в межах встановлених обмежень можуть включатись
у собівартість двома методами:

− повного їх віднесення на собівартість в обсязі вартості фактично
виконаних ремонтів за відповідний звітний період;
− віднесення цих витрат на ремонтний фонд, створюваний за рахунок
собівартості продукції.
Витрати на ремонт основних невиробничих засобів покриваються за
рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
Витрати на капітальний ремонт орендованих основних засобів
здійснюються за рахунок коштів орендаря, якщо це передбачено договором
оренди. У цьому разі відрахування на капітальний ремонт не повинні включатися
в суму орендної плати. У разі виконання капітального ремонту орендованого
майна орендодавцем витрати на такий ремонт включаються в орендну плату й
оплачуються орендодавцем.
7. Ремонтний цикл.
Ремонтний цикл − найменший повторюваний період експлуатації
обладнання, під час якого здійснюються у певній послідовності встановлені види
технічного обслуговування і Р., передбачені нормативною документацією.
Міжремонтний період (ресурс) − це час між двома послідовно проведеними Р.
обладнання. Структура ремонтного циклу (рисунок) − це чергування Р. у певній
послідовності і через певні проміжки часу:
К–П–П–С–П–П–К,
де К, П, С − види Р. відповідно: капітальний, поточний, середній;
Трц − ремонтний цикл.
Міжремонтні періоди поділяються так:
Тмкр − період між капітальними Р.;
Tмпр − період між поточними Р.;
Тмпср − період між поточними і середніми Р.;
Тмср − період між середніми Р.
Простої обладнання бувають:
Тпp − у поточному Р.;
Тcp − у середньому Р.;
Ткp − у капітальному Р.

Рисунок − Структура ремонтного циклу.

Таким чином, структура ремонтного циклу обчислюється за формулою:
Трц = Тмкр + а · Тпр + б · Тср + Ткр,
де а і б — кількість поточних і середніх Р. відповідно.
Структура ремонтного циклу визначає кількість та послідовність виконання
ремонтів та оглядів за один ремонтний цикл.
Нормативи системи ПЗР:
1. Міжремонтний період – це час між двома черговими ремонтами (між
капітальним та поточним, між поточним та поточним, між середнім та поточним).
2. Міжоглядовий період – це час між двома оглядами або між оглядом та
ремонтом.
Чим більш конструктивно складніша машина, тим менший її ремонтний
цикл, тим менший міжоглядовий та міжремонтний періоди.
Тривалість міжремонтного періоду (Тмрп):
Рп
∑ С + ∑ П_
Де Σ С – кількість середніх ремонтів в ремонтному циклі;
Σ П – кількість поточних ремонтів в ремонтному циклі.
Тривалість міжоглядового періоду (Тмжп):
Тмрп =

Рп
∑ С + ∑ П + ∑ О_
Де Σ О – кількість оглядів в ремонтному циклі.
Планування ремонту та категорія ремонтної складності. При плануванні
ремонтних робіт визначають:
− плановий обсяг ремонтів в одиницях ремонтної складності;
− трудомісткість ремонтних операцій за видами;
− чисельність ремонтних робітників;
− склад ремонтних бригад;
− кошторисну вартість ремонту.
Одиниця ремонтної складності – це затрати праці на капітальний ремонт
механічної частини технологічного устаткування в розмірі 35 людино-годин. Це
еталон.
Ступінь складності та трудомісткість ремонтних робіт оцінюється
в категоріях (групах) ремонтної складності (R).
Категорія (група) ремонтної складності представляє собою коефіцієнт, який
показує у скільки разів трудомісткість капітального ремонту даного обладнання
більше трудомісткості капітального ремонту обладнання-еталону.
Трудомісткість ремонтних робіт(tp) розраховується так:
Тмжп =

;р = Нчп ∙
Де Нчп – норма часу на ремонт (огляд), людино-годин;
Наприклад, якщо категорія ремонтної складності даного обладнання
дорівнює 3, то це означає, що трудомісткість його капітального ремонту буде
складати: 35*3 = 105 людино-годин.
Існують коефіцієнти, які визначають рівень витрат праці на середній,
поточний ремонти та огляди, порівняно з витратами праці на капітальний ремонт.
Наприклад, для середнього ремонту коефіцієнт складає 0,6, для поточного – 0,2,
для огляду –0,03.
В загальних витратах часу на ремонт виділяють слюсарні – 72 %, верстатні
–20 % та інші – 8 %.
За нормами часу розраховують трудомісткість всього ремонтного циклу.
Чисельність ремонтних робітників визначають виходячи із трудомісткості всього
ремонтного циклу (в людино-годинах) шляхом ділення її на баланс робочого часу
одного робітника (в годинах). Потім визначають склад ремонтних бригад і
кошторисну вартість ремонту.
8. Тривалість та складові ремонтного циклу.
Тривалість і структуру ремонтного циклу встановлюють з урахуванням
всіх чинників, що визначають необхідність ремонтів. Головні в їх числі −
терміни служби елементів машин, обумовлені їх зношуванням або втомним
руйнуванням. При однаковій їх тривалості ремонтний цикл мав би просту
структуру і всі ремонтні роботи можна було б виконувати при капітальних
ремонтах, а в період між ними проводити тільки роботи по технічному
обслуговуванню. Проте терміни служби елементів реальних машин неоднакові.
Якщо ремонт або заміну кожної деталі присвячувати до моменту виходу її з
ладу, то кількість ремонтів була б надмірно великою і часте (хоча і плановий)
виведення машин в ремонт привело б до дезорганізації виробництва. Тому
система ПЗР передбачає групування деталей з приблизно однаковими і кратними
термінами служби і проведення їх сумісного ремонту або заміни. Із збільшенням
кількості ремонтованих деталей росте і об’єм ремонтних робіт, тобто змінюється
вид ремонту. Мінімальним за об’ємом він буде при заміні (ремонті) тільки
елементів з малими термінами служби (такий ремонт називають малим − М або
поточним − П), більшим − при заміні цих і довговічніших елементів (середній
ремонт − С), а максимальним - при одночасній заміні всіх елементів, що мають
обмежені терміни служби (капітальний ремонт − К).
Таким чином, тривалість ремонтного циклу визначається найбільшим
терміном служби ремонтованих детальний, а його структура − кратністю
термінів служби найменш і найбільш довговічних елементів з обмеженими
термінами служби. Кратність термінів служби елементів, що замінюються

(ремонтованих) при середньому ремонті (С), рівна двом, а при капітальному (К)
− двом і чотирьом. У ПТМ можливі самі різні співвідношення між термінами
служби елементів, а отже, і різні структури ремонтних циклів. В кожному
випадку час між ремонтами машини, що послідовно проводяться, який
називається міжремонтним періодом, визначається терміном служби групи
елементів, що мають найменшу довговічність.
9. Система ППР.
Система ППР − комплекс технічних і організаційних заходів по догляду,
нагляду, обслуговуванню, ремонту устаткування, який здійснюється в плановому
порядку і має профілактичний характер.
Види робіт в системі ППР:
1) міжремонтне технічне обслуговування устаткування;
2) періодичні огляди промислового обладнання;
3) безпосередній ремонт устаткування (малий, середній, капітальний).
Міжремонтне технічне обслуговування охоплює:
− догляд за роботою устаткування;
− перевірка його на точність;
− промивка і заміна мастил;
− регламентовані огляди обладнання;
− регулювання та налагодження обладнання;
− усунення мілких несправностей.
Міжремонтне обслуговування здійснюють: робітники, які безпосередньо
працюють на устаткуванні; спеціальні ремонтні робітники; чергові слюсарі.
Періодичні огляди проводять за графіком силами ремонтних бригад і вони
включають:
− огляд обладнання на точність і надійність роботи;
− виявлення неполадок, визначення обсягів та строків ремонту;
− очищення від стружки і пилу окремих вузлів;
− заміну запобіжних прокладок і фільтрів.
На підприємстві передбачається також проведення періодичних планових
ремонтів і модернізації.
Планові ремонти залежно від обсягу, складності й терміну проведення
робіт поділяються на капітальні та поточні (середні, малі).
Нормативи, на яких будується система ППР:
1) тривалість ремонтного циклу − відрізок часу між двома суміжними
капітальними ремонтами або між початком експлуатації та першим капітальним
ремонтом;
2) тривалість міжремонтних періодів - відрізок часу між двома суміжними
(черговими) ремонтами (оглядами):

Т м/ рем = Т р ц / (пс + пм + 1)
де Т р ц – тривалість ремонтного циклу, років;
пс – кількість середніх ремонтів;
пм – кількість малих ремонтів.
3) тривалість між оглядового періоду − відрізок між оглядами і найближчим
ремонтом
Т м/ огл = Т р ц / (пс + пм + погл + 1)
де погл – кількість оглядів устаткування.
4) структура ремонтного циклу визначає перелік і послідовність планових
ремонтів, процесів технічного обслуговування в межах одного ремонтного циклу.
5) категорія
ремонтної
складності − показник
,
який
визначає
трудомісткість планового ремонту того чи іншого технологічного устаткування
проти
трудомісткості
ремонту
еталонної
фізичної
одиниці
(чим
складніше устаткування,
тим
вище
категорія
ремонтної
складності). Трудомісткість і матеріаломісткість ремонту і технічного
обслуговування обладнання залежить від його конструкторських особливостей.
За цією ознакою все обладнання розподілене за категоріями складності.
Трудомісткість ремонтних робіт визначається через трудомісткість одиниці
складності ремонту.
6) обсяг ремонтних робіт
Qрем = (Σ tрем * Кім.од ) / Т р ц
де tрем – трудомісткість ремонтних операцій (на І ремонтну одиницю), год;
Кум.од – категорія складності ремонту одного верстату.
7) кількість верстатів, необхідних для виконання ремонтних робіт
Qрем = Qрем / (Фуст * к зм )
де Фуст – ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування, год;
к зм – коефіцієнт змінності роботи одного верстату.
Перед складанням плану ремонтних робіт необхідно проводити ще річний
технічний огляд обладнання з метою уточнення його технічного стану. В плані
вказуються терміни проведення ремонтів і оглядів по кожній обліковій одиниці.
Вид чергового ремонту встановлюють згідно із структурою ремонтного циклу, а
час його проведення – згідно із нормативною тривалістю міжремонтного періоду.
Дату чергового планового ремонту визначають, беручи до уваги дату
попереднього ремонту, відпрацьований час і стан устаткування.

10. Міжремонтний період.
Розрахунок тривалості міжремонтного циклу (Тм.ц) для металорізального
устаткування провадиться з урахуванням ряду чинників за формулою:
Тм.ц = Тц.н · Кт.в · Км · Ку · Кв ,
де Тц.н − вихідна нормативна тривалість ремонтного циклу, наприклад
16 800 год;
Кт.в, Км, Ку, Кв − коефіцієнти, що враховують тип виробництва, вид
оброблюваного матеріалу, умови експлуатації і розміри (вагу) устаткування
відповідно.
Структура міжремонтного циклу − перелік і послідовність виконання
робіт з огляду та ремонту в період між капітальними ремонтами або між
уведенням в експлуатацію і першим капітальним ремонтом. Вона залежить від
технологічного призначення устаткування, його складності й умов експлуатації.
Так, для металорізальних верстатів вагою до 10 т структура ремонтного циклу має
вигляд:
К1-О1-М1-О2-М2-О3-С1-О4-М3-О5-М4-О6- -С2-О7-М5-О8-М6-О9-К2,
де К − капітальний ремонт;
С − середній;
М − малий;
О − огляди.
Даний цикл охоплює 1 капітальний ремонт, 2 середніх, 6 малих і 9 оглядів.
Міжремонтний період − це відрізок часу роботи устаткування між двома
черговими плановими ремонтами. tмр = Тц / (nc + nм + 1). Міжоглядовий період −
це час між оглядом і ремонтом або між ремонтом і оглядом, що передує огляду
(tмо в годинах) і визначаються за формулою:
tмо = Тц / (nc + nм + nо + 1),
де nc, nм, nо — кількість середніх і малих ремонтів і оглядів за один
ремонтний цикл відповідно.
11. Енергетичне господарство.
Енергетичне господарство − це сукупність підрозділів і технічних засобів,
які забезпечують підприємство всіма видами енергії (електричної, механічної,
теплової).
До складу енергетичного господарства підприємства входять такі її види:
− електросилове – знижувальні підстанції, генераторні та трансформаторні
установки, електричні мережі, акумуляторне господарство;
− теплосилове – котельні, компресори, теплосилові мережі, водопостачання,
каналізація;

− газове – газогенераторні станції, газові мережі, холодильні та вентиляційні
установки;
− пічне – нагрівальні й термічні печі;
− слабкострумове – власна телефонна станція, piзні види зв'язку (у тому числі
диспетчерського та селекторного);
− енергоремонтне – технічне обслуговування, ремонт i модернізація
різноманітного енергообладнання.
При розрахунку потреби в енергії та паливі необхідно враховувати
виробничу програму, прогресивні норми витрат палива й енергії на одиницю
продукції, норми витрат енергії та палива на власні потреби, організаційнотехнічні заходи підприємства, відпускання енергії за межі підприємства, норми
втрат енергії в мережах.
Нормування енергоспоживання полягає у визначені його максимально
допустимих витрат на відповідну облікову одиницю. Норми повинні відображати
прогресивний рівень енерговикористання, що відповідає передовій технології i
організації виробництва. Норми енергоспоживання розраховують як питомі
витрати eнepriї на одиницю продукції, робочі місця, агрегати, а також по
дільницях, цехах i підприємству в цілому.
Норми енергоспоживання поділяються на операційні (агрегатні) та
сумарні залежно від того, відносяться вони на одиницю продукції (агрегат) чи на
всю продукцію цеху, підприємства. Сумарні норми поділяються на цехові та
заводські. Норми витрат енергії поділяються також на прямі (на одиницю
продукції чи po6iт) i непрямі (на одиницю часу роботи обладнання).
Норми визначаються на підставі проведених випробувань, а також шляхом
вивчення фактичної роботи устаткування.
Загальну потребу в енергії (Езаг) можна визначити за такою формулою
(розрахунок проводиться в кВт/год):
Езаг = Епл * ОВ + Евл + Ест + Евт
де Епл – планова норма витрат палива та енергії на одиницю продукції;
ОВ – обсяг випуску продукції;
Евл – витрати енергії та палива на власні потреби (опалення, вентиляцію,
освітлення та ін.);
Ест – енергія, яка буде відпущена стороннім споживачам;
Евт – втрати енергії в мережах.
Кількість електричної енергії для технологічних цілей розраховується двома
шляхами:
1) на планову програму;
2) за потужністю встановленого устаткування.

Перший метод значно точніший. Він застосовується при масовому
та великосерійному виробництві.
В
цьому
разі
кількість
необхідної
електроенергії (Е) визначається за формулою:
Е = (Σпн * Поб * Нмч * пв) / квтр
де пн — кількість найменувань виробів одного типорозміру;
Поб — потужність, яка використовується при обробці одного виробу, кВт;
Нмч — норма машинного часу на обробку одного виробу, год;
пв — кількість виробів одного найменування, од./рік;
квтр — коефіцієнт, який враховує втрати електроенергії в мережах.
Необхідна кількість електроенергії (Е) за потужністю установленого
устаткування розраховується так:
Е = (ΣП * Фрч * к1 * к2 * к3) / к4
де ΣП – загальна потужність установленого устаткування, кВт;
Фрч – фонд робочого часу цеху, год/рік;
к1 – коефіцієнт використання устаткування за потужністю;
к2 – коефіцієнт використання устаткування за часом;
к3 – коефіцієнт машинного часу, який визначається відношенням
машинного часу до штучно-калькуляційного;
к4 – коефіцієнт, що враховує втрати електроенергії в мережах.
Загальну схему енергоспоживання складають у вигляді енергетичного
балансу, який являє собою систему взаємопов’язаних показників, що
характеризують потребу підприємства у різних видах енергії, а також джерела її
покриття.
12. Склад енергетичного господарства харчових підприємств.
За характером використання споживана енергія поділяється на силову,
технологічну і виробничо-побутову. Силова енергія надає руху технологічному
устаткуванню підйомно-транспортним засобом; технологічна використовується
для зміни властивостей і стану матеріалів (плавлення, термообробка та ін.);
виробничо-побутова витрачається на освітлення, вентиляцію, опалення та ін.
Річні витрати на споживану енергію на підприємствах досить значні, а
їхня частка в собівартості продукції нині досягає 25−30 %.
Основними завданнями енергетичного господарства є:
− безперервне забезпечення підприємства, його підрозділів і робочих місць
усіма видами енергії з дотриманням установлених для неї параметрів − напруги,
тиску, температури та ін.;
− раціональне використання енергетичного устаткування, його ремонт і
обслуговування;
− ефективне використання й ощадлива витрата в процесі виробництва всіх
видів енергії.

Економія енергії досягається втіленням у життя таких заходів:
− ліквідація й зниження прямих втрат енергії в мережах і місцях її
споживання (несправний-стан електромереж, з’єднань трубопроводів, шлангів,
кранів, вентилів та ін.);
− упровадження у виробництво високоекономічних технологічних процесів,
приладів, устаткування (впровадження електроіндуктивного нагрівання деталей
під час термообробки замість нагрівання в електропечах опору знижує затрату
електроенергії більше ніж у 2 рази);
− застосування найбільш вигідних режимів роботи технологічного й
енергетичного устаткування, що забезпечують повне використання потужності
електромоторів і трансформаторів, зменшення холостих ходів енергії
(підвищується коефіцієнт потужності в мережах);
− вторинне використання енергоресурсів − тепла (відхідних газів печей,
відпрацьованої пари ковальських цехів, тепла охолоджуваної води та ін.);
− організація чіткого планування, нормування видачі, обліку й контролю за
споживанням енергії (складання паливного й енергетичного балансів за кожним
видом енергії).
Для здійснення перерахованих завдань, а також для розроблення й
упровадження заходів щодо економії всіх видів енергії на підприємствах
створюються енергетичні господарства, структура яких залежить від багатьох
чинників: типу виробництва, обсягу випуску продукції, енергоємності продукції,
розвитку кооперації з іншими підприємствами та ін.
На великих підприємствах енергетичне господарство очолює управління
головного енергетика (УГЕ), на середніх підприємствах − відділ головного
енергетика (ВГЕ), на малих підприємствах − енергомеханічний відділ на чолі з
головним механіком. Головний енергетик є заступником головного механіка.
До складу енергетичного господарства середнього підприємства
належать: відділ головного енергетика, електросиловий цех (або ділянка), теплоабо паросиловий цех, електроремонтний і слабострумовий цехи.
Відділ головного енергетика очолює головний енергетик заводу, що
підпорядковується головному інженерові. У складі ВГЕ створюються такі
функціональні підрозділи: бюро ППР, технічне бюро, планово-виробничі бюро і
бюро енергов и користа н н я.
Бюро ППР планує, контролює й обліковує виконання всіх видів
ремонтних робіт енергетичного устаткування, інспектує правильність
експлуатації; веде паспортизацію й облік усіх видів його енергетичного
устаткування; установлює номенклатуру, строки служби, норми видачі й ліміти
на запасні частини й куповані матеріали; планує виготовлення або закупівлю
матеріальних цінностей для ремонту.

Технічне бюро здійснює всю технічну підготовку виробництва системи
ППР. Планово-виробниче бюро здійснює планування потреб підприємства в
різних видах енергії й енергоресурсів, яке полягає у складанні енергетичних
балансів, що поділяються на планові й звітні.
Плановий енергобаланс використовується для обґрунтування потреб
підприємства в енергії й енергоресурсах. Звітний енергобаланс призначений для
контролю за фактичним енергоспоживанням, для аналізу використання енергії, а
також для оцінки якості роботи енергоцехів.
Основою для складання планових енергобалансів є питомі норми видачі
енергії, палива та ін., а також планові завдання з випуску продукції основного
виробництва. Бюро енерговикористання займається нормуванням видачі енергії
та питаннями її раціонального використання.
Електросиловий цех включає такі ділянки:
− електропідстанцію з електромережами, що приймає, перетворює напругу у
необхідне й доставляє електроенергію заводським споживачам; при цьому
основне устаткування − трансформатори, моторогенератори, установки,
електродвигуни високої напруги;
− монтажну ділянку, що відповідає за підведення електромереж до знову
встановлюваного устаткування й провадить ремонт діючих електромереж.
Тепло- або паросиловий цех об'єднує такі ділянки:
− парокотельну з трубопроводами, що подає пару й гарячу воду споживачам;
її основне устаткування − парові казани установки для підігріву води;
− водонасосну станцію й каналізацію з водопровідними й каналізаційними
мережами;
− компресорну станцію, що постачає цехи стисненим повітрям; її основне
устаткування − компресори;
− азотно-кисневу, газогенераторну й ацетиленову підстанції.
Електроремонтний цех викопує всі види ремонтів енергетичного
устаткування відповідно до системи ППР, а також ремонт електричної частини
технологічного устаткування. Слабострумовий цех включає ділянку зв'язку й
сигналізації, що обслуговує телефонну мережу, радіозв'язок, електрогодинникові
установки, диспетчерський зв'язок та ін.; ділянку з обслуговування контрольновимірювальних приладів і засобів автоматики й телемеханіки.
13. Основні задачі організації енергогосподарства.
Основні задачі енергетичного господарства визначаються специфічністю
енергопостачання, безперебійність процесу, обмеженими можливостями
збереження енергії, одночасністю її виробництва і споживання і зводяться до
наступного:
− одержання з боку основних видів енергії загальнопромислового

призначення (електроенергія, пара тощо);
− організація виробництва власними силами тих видів енергоресурсів,
передача яких на великі відстані нераціональна або недостатня для задоволення
потреб підприємства (стиснене повітря та ін);
− перетворення енергії та підготовка її до використання (зміна напруги, тиску,
насиченості);
− своєчасний і правильний розподіл енергії між підрозділами і подача її до
робочих місць;
− організація споживання, раціонального використання, а також економії
енергії та палива;
− спостереження за суворим виконанням правил експлуатації енергетичного
обладнання;
− організація та проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт;
забезпечення надійного зв’язку між підрозділами;
− організація зберігання палива та енергії.
Основна задача розробки енергетичного балансу − обгрунтування потреби
підприємства в паливі та енергії для виконання плану підприємства з випуску
продукції (видаткова частина балансу), а також обгрунтування найбільш
раціональних способів покриття цієї потреби за рахунок вироблення енергії на
власних установках, одержання палива та енергії зі сторони, використання
вторинних енергоресурсів (видаткова частина балансу).
Основними напрямками вдосконалення енергетичного господарства та
підвищення ефективності його роботи є наступні:
− широке впровадження ресурсозберігаючого обладнання;
− підвищення коефіцієнта корисної дії власних генеруючих і перетворюють
установок;
− вдосконалення схем енергоспоживання;
− автоматизація виробничих процесів, обліку і контролю використання
ресурсів;
− застосування
розрахунково-аналітичних
методів
нормування
енергоресурсів;
спрощення структури енергетичного господарства підприємства.
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Лекція №23-24
Тема: Організація обслуговуючих господарств.
План заняття
1. Транспортне обслуговування.
2. Роль транспорту на підприємствах харчової промисловості.
3. Операції, що виконуються за допомогою транспортних засобів.
4. Класифікація транспортних засобів.
5. Вантажопотік та вантажообіг.
6. Види руху транспортних вантажів.
7. Визначення обсягу виробництва тари на рік.
8. Тарне господарство в системі забезпечення виробництва підприємства.
9. Складське господарство.
10.Види складів.
11.Організація складського господарства.
Хід заняття
1. Транспортне обслуговування.
Транспортне обслуговування – це комплекс, який включає:
− виробництво продукції транспорту в певному обсязі, який має певний склад
властивостей і необхідну інтенсивність їх проявів;
− організацію й умови постачання, реалізації і споживання продукції
транспорту;
− установлений порядок, якого дотримуються (модус) у відносинах між
учасниками процесу виробництва, постачання й споживання продукції
транспорту;
Необхідно враховувати, що мінлива за час виробництва продукція
транспорту і його надання (постачання, реалізація) мають різний склад
властивостей. Тому вони не повинні змішуватися.
Об’єктами транспортного обслуговування є пасажир, партія вантажу,
власник вантажу, область народного господарства (суспільного виробництва),
народне господарство в цілому.
Транспортне обслуговування має ряд корисних для споживача – власника
вантажу властивостей:
− загальносистемними властивостями транспортного обслуговування є:
надійність (постійність, стабільність, стійкість); масштабність; комплексність;
повнота; техніко-економічний рівень;
− комплекс властивостей продукції транспорту складається з терміновості
виконання операцій і транспортного процесу в цілому; схоронність вантажів;
споживча технологічність; науково-технічний рівень;
− організація виробництва й споживання продукції транспорту має такі
властивості, як: готовність; безперервність; ритмічність; спеціалізація;
технологічна синхронізація потреб клієнтури й створення транспортом
вантажопровідної мережі, організаційно-технічний рівень;

− умови надання (постачання), реалізації продукції характеризуються:
регулярністю (частотністю); точністю (пунктуальністю, безпомилковістю);
доступністю; своєчасністю (терміновістю); рівномірністю; організаційнокомерційним рівнем;
− модус відносин між учасниками транспортного обслуговування включає:
уважність до взаємного прохання; коректність у взаєминах; оперативність у
розв’язку термінових питань і проведенні фінальних розрахунків, своєчасність
вистави інформації та інше.
Транспортна політика. У світі існують три основні підходи до сфери
транспорту:
− вільне підприємництво;
− націоналізовані системи;
− змішані економічні системи.
В умовах вільного підприємництва фірми підтримують транспорт тільки в
тому випадку, якщо це прибутково, транспорт розбудовується там і так, де це
прибутково для бізнесу. Усякі вкладені гроші повинні, зрештою, забезпечити
віддачу. Якщо цього не буде, капітал не буде відновлюватися, а існуюче майно
морально застаріє або зноситься. В умовах вільного ринку транспорт завжди дає
прибуток і собі, і іншим учасникам процесу.
2. Роль транспорту на підприємствах харчової промисловості.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства тісно пов'язана з
транспортним забезпеченням, яке являється одною з важливих складових процесу
організації доставки товарів від місця їх виготовлення до місця споживання. По
суті воно ідентичне товарообігу, яке базується на концепції логістики. Разом з тим
транспортне забезпечення доцільно розглядати як самостійний аспект системи
товарообігу, що має свою специфіку.
Під транспортним забезпеченням розуміють сукупність елементів, які
знаходяться в тісній взаємодії і складають єдину транспортну систему, що
об'єднує операції, пов’язані з виробництвом і обігом продукції.
Продукцією транспорту являється безпосередньо сам процес переміщення
товарів від виробника до споживача. В цьому й полягає суть транспортних послуг.
Вони − основна пов'язуюча ланка між продавцем і покупцем.
Транспортні послуги, як і всяка послуга, має свої особливості.
1. Транспорт не виробляє нового товару чи продукту, але саме дякуючи їх
переміщенню з одного місця в інше забезпечується продовження процесу
виробництва та обігу, має місце кінцеве споживання вироблених товарів.
Переміщення товарів, продукції з місця виробництва до місця споживання і
являється тою споживчою вартістю, яку створює транспорт, його транспортні
послуги.

2. Дія транспортних послуг виражається в такому корисному ефекті, який не
може виникати, зберігатися і реалізуватися у відриві від транспорт). Разом з тим
виробництво транспортних послуг невідривне від їх споживання. Транспортні
послуги задовольняють потреби в момент свого проявлення, тобто створення
таких послуг співпадає з їх споживанням.
3. Транспорт займає особливе місце в міжнародному товарообігу. З одного
боку, він являється необхідною умовою здійснення міжнародного розподілу
праці, зовнішньоекономічних зв'язків. З другого боку - транспортна індустрія
виступає на світових ринках експортером своєї продукції, частково, транспортних
послуг.
4. Транспортні послуги, що здійснюються в сфері ЗЕД, піддаються впливу
всіх факторів, що характеризують розвиток ринкової економіки. Насамперед , це
коливання цін на нафту, попиту і пропозицій на товари, а, відповідно, і на їх
перевезення;
валютного
курсу;
ступінь
втручання
держави
у
зовнішньоекономічну діяльність, стан політичних та економічних відносин різних
держав і багато інших.
Транспорт грає важливу роль в розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємства. Його нормальне функціонування забезпечує виконання зобов'язань
сторонами по купівлі-продажу, комерційний ефект зовнішньоторгової угоди.
Порушення транспортного процесу часто веде до матеріальних втрат експортета й
імпортера, робить вітчизняні товари неконкурентноздатними.
Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності являється
об'єктивно необхідним. Часто власнику вантажу важко орієнтуватися в
транспортній обстановці, яка вимагає професійних знань законодавства окремих
країн, міжнародних конвенцій (угод), техніко-експлуатаційних характеристик
транспортних засобів, пунктів перевантаження і перевалки вантажів, умов їх
роботи, ринку посередницьких послуг та ін.
3. Операції, що виконуються за допомогою транспортних засобів.
Розглянемо зміст окремих транспортних операцій при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності. Ці операції визначаються характером
міжнародних перевезень і класифікуються в залежності від ряду ознак:
− предмету транспортних операцій (поділяються на вантажні та пасажирські);
− виду транспорту (водяний, повітряний, наземний і змішаний);
− виду товару (з генеральним вантажем, масовим, наливним, газоподібним);
− періодичності (регулярні й нерегулярні);
− порядку проходження кордону (перевантажувальні й не-перевантажувальні
перевезення);
− транспортно-технологічної системи (контейнерні, поромні, ліхтерні,
ролкерні та ін.);

− виду сполучення (пряме, поступовими перевезенням).
В часовому розрізі виділяють три групи транспортних операцій:
1) що передують зовнішньоторговій угоді;
2) що з’являються в процесі її реалізації;
3) операції після завершення угоди.
До першої відносяться такі дії, як планування зовнішньоторгових
перевезень, аналіз коньюктури ринку транспортних послуг, тарифів та умов
перевезення товарів, визначення транспортного фактору в ціні товару,
транспортні й базисні умови поставки в контракті купівлі-продажу.
Друга група операцій складається з таких дій, як підготовка товару до
транспортування, укладення договору перевезення, оформлення відповідних
транспортних і товаросупроводжуючих документів, страхування вантажу й
оформлення страхового поліса, підготовка й оформлення вантажної митної
декларації з урахуванням товарної номенклатури (ТН) ЗЕД, розрахунок з
перевізниками, оформлення митних формальностей, прикордонних, санітарних,
ветеринарних операцій, оформлення необхідних документів та ін.
До третьої групи відносяться операції, пов'язані з вирішенням суперечок
між одержувачем вантажу й покупцем, якщо такі мають місце, пред'явлення
претензій до стягнень, вирішення їх в установленому порядку.
Транспортні операції можуть здійснюватися в різних місцях: в пунктах
відправлення, по шляху просування вантажу, в пунктах перевалки, на
прикордонних пунктах і в одержувача товару. Вони можуть проходити як в
середині країни, так і за кордоном.
4. Класифікація транспортних засобів.
Класифікація транспортних засобів
Вид транспортних засобів

Вид транспорту
Зовнішній

Міжцеховий

Внутрицеховий

Залізничний

Тепло-,
електровози,
платформи тощо

Безрейковий

Автомобілі, тягачі, трактори, причепи

вагони,

напіввагони, Вагонетки
колії

вузької

Ручні візки

Електротранспорт Електро-, автокари, електро-, автовантажники
Водний

Буксири, баржі

Начальник цеху

Диспечерська група

1

Виробнича група

2

3

4

5

Дільниця: 1 – автомобілів і тракторів, 2 – електротранспорту, 3 –
навантажувально-розвантажувальних механізмів, 4 – ремонтний, 5 – шляховий.
Схема управління цехом безрейкових транспортних засобів.
Завдання цеха наступні:
1. Організація транспортного обслуговування підрозділів основного і
допоміжного виробництв.
2. Ефективне використання транспортних навантажувально-розвантажних
механізмів.
3. Механізація і автоматизація навантажувально-розвантажувальних
операцій.
4. Проведення попереджувальних ремонтів транспортних засобів.
5. Підбір та навчання кадрів.
5. Вантажопотік та вантажообіг.
При виконанні перевезень транспортом здійснюється певна робота. Робота
транспорту при виконанні перевезень вантажів характеризується двома
основними показниками: обсягом перевезень та вантажообігом.
Обсяг перевезень − це кількість перевезених або запланованих до
перевезення вантажів та пасажирів.
Вантажообіг − це виконана або запланована до виконання транспортна
робота, витрачена на виконання перевезення вантажів. Пасажирообіг − це
виконана або запланована до виконання транспортна робота по перевезенню
пасажирів.
Обсяг перевезень (Р) показує кількість тонн вантажу, що була перевезена
або планується до перевезень у визначений строк, та вимірюється у тоннах.
Вантажообіг (W) вимірюється у тонно-кілометрах та визначає виконану або
заплановану до виконання транспортну роботу по переміщенню вантажів на
певну відстань за конкретний період.
В залежності від тривалості періода виконання транспортного процесу
обсяг перевезень або вантажообіг буває − годинний, добовий, річний.
Вантажообіг визначає собою вантажопотік. Вантажопотік − це кількість вантажу
у тоннах, що прямує в певному напрямку за визначений період часу.
Вантажопотік може бути представлений у вигляді двох форм:
а) у табличній формі;
б) графічно у вигляді епюри.
При представленні вантажопотоку табличною формою користуються
певними позначеннями.
Вантажовідправників позначають як Аі, де і − кількість пунктів
відправлення вантажу (і=1,2,.,m). Вантажоотримувачів позначають через Вj, де j −
кількість пунктів отримання вантажу (j=1,2,...,n). Кількість тонн вантажу, що

відпраляється з пункту вивозу позначається через аі, а кфлькфсть тонн вантажу,
яка потрібна кожному споживачеві – через bj. Відстань між клієнтами
позначається через lg та проставляється у верхньому правому куті в табличній
формі вантажопотоку. Величина завозу вантажу від і-того постачальника до j-того
споживача позначається як xj. Вважається, що сума завозу дорівнює сумі вивозу
вантажу.
Інша форма представлення вантажопотоку − графічна. На осі Х відкладають
відстань перевезення вантажу, а на осі Y − обсяг перевезення вантажу. Епюру
вантажопотоку будують таким чином. Спочатку відкладають у певному масштабі
довжину однієї або декількох ділянок, на яких здійснюються перевезення вантажу
(вісь Х). Потім перпендикулярно до цієї лінії відкладають в масштабі кількість
вантажу у тоннах (вісь Y). Площа кожного прямокутника на ерюрі
вантажопотоків уявляє собою вантажообіг у тонно-кілометрах на цій ділянці.
Р

Епюри вантажопотоків, що накладені на схему транспортної мережі доріг,
прийнято називати картограмою вантажопотоку. Для терміну "картограма
вантажоротоку" можна використати таке визначення - це графічне відображення
вантажопотоків на карті (плані, схемі) місцевості, де виконуються перевезення
вантажу по діючим шляхам його переміщення. Картограму будують з
урахуванням напрямку руху транспорту по дорозі (ліво- або правосторонній рух).
Для забезпечення можливості ефективної організації перевезення вантажів,
вантажопотоки вивчають різними методами. Потім враховують одержані
матеріали у визначенні фактичних значень обсягів перевезень різних видів
вантажів. Потужність та структура вантажопотоків, їх представлення у вигляді
таблиць та епюр є основою для розробки транспортно-технологічних схем
перевезення вантажів.
6. Види руху транспортних вантажів.
Рух автотранспорту проходить маршрутами. Маршрут руху − це шлях
пересування автотранспорту при виконанні перевезення.
Маршрути поділяють на маятникові та кільцеві.
Маятникові − це маршрути, при яких шлях руху автомобіля між двома
вантажними пунктами неодноразово повторюється. Вони бувають зі зворотнім

неробочим пробігом (Р < 0,5), зі зворотнім неповністю завантаженим пробігом
(0,5 < Р < 1,0), із зворотнім завантаженим пробігом (Р = 1,0), де Р − коефіцієнт
використання пробігу автомобіля на маршруті.
Кільцевий маршрут − це рух автомобіля замкнутим колом, яке об’єднує
декілька отримувачів.
Важливим показником роботи автотранспорту є собівартість автомобільних
перевезень. Вона є грошовим виразом усіх затрат, пов’язаних із виробничогосподарською
діяльністю
автотранспортного
підприємства.
На
автотранспортному підприємстві розрізняють повну собівартість і собівартість,
яка припадає на одиницю транспортної роботи ( 1 км, 1ткм).
Повна собівартість перевезень УБпов складається із собівартості змінних
Бзм, постійних Бпост, навантажувально-розвантажувальних робіт Бн-р та
дорожніх витрат Бдор.
Змінними називаються затрати, які залежать від пробігу автомобіля. До них
належать затрати на паливно-мастильні матеріали, технічне обслуговування,
ремонт автомобіля, поновлення та ремонт шин, амортизацію рухомого складу. Ці
витрати розраховуються на 1 км пробігу.
До постійних витрат належать накладні витрати, заробітна плата водіїв
(умовно), а також амортизаційні відрахування. Ці витрати обраховуються на 1
год. пробігу автомашини на підприємстві.
Навантажувально-розвантажувальні витрати охоплюють всі затрати на
виконання цих робіт (оплата праці вантажників, експедиторів та інших
працівників, вартість електроенергії, матеріалів та ін.). Вони розраховуються на 1
т перевезеного вантажу або 1 год. навантажувально-розвантажувальних робіт.
Дорожніми називають витрати, пов’язані з будівництвом доріг, ремонтом і
утриманням. Ці витрати обраховуються, як правило, на 1 ткм або на 1 км пробігу.
На практиці при визначенні собівартості перевезень на автотранспортних
підприємствах враховуються змінні та постійні витрати.
Організація руху автомобільного транспорту при перевезеннях продукції
повинна забезпечити найбільшу продуктивність рухомого складу та найменшу
собівартість перевезень.
Для потреб ресторанного господарства найчастіше використовують
автомобільні шляхи, а також повітряні лінії та рідше залізні дороги. Це
обумовлено невеликими потребами окремих закладів та невеликою кількістю
ресторанних мереж.
У залежності від задач і стратегії компанії здійснюється вибір транспорту
для доставки продукції. При цьому враховується розміщення виробництва,
техніко-економічні особливості різних видів транспорту, що визначають сфери
їхнього раціонального використання. Так, наприклад, термін зберігання жовтого

ківі не більше 5 днів, тому з Австралії та Нової Зеландії до європейських
ресторанів його доставляють літаками.
Проблема зміни видів транспорту вирішуються за допомогою інтегруючих
систем. Та в ресторанному господарстві зміна видів транспорту практично не
відбувається. Автомобільний транспорт, що має різну вантажопідйомність, досить
високу швидкість, маневреність в умовах міста просто незамінний, та головна
його перевага − можливість доставки вантажів безпосередньо до споживача, що
не може запропонувати ні залізничний, ні авіатранспорт.
7. Визначення обсягу виробництва тари на рік.
Виробнича програма підприємства визначає необхідний обсяг виробництва
продукції в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і
якістю вимогам плану продажів. Вона обумовлює завдання по введенню в дію
нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах,
чисельності персоналу, транспорті тощо. Цей розділ плану тісно пов’язаний з
планом по праці і заробітній платі, планом по витратах виробництва, прибутку і
рентабельності, фінансовим планом.
Обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках встановлюється на
основі обсягу поставок:
ОВі = ОПі − Гп(з) + Гк(з)
де ОВі – обсяг виробництва і-го виду продукції в натуральних одиницях;
ОПі – обсяг поставок (обсяг продажів) і-го виду в натуральних одиницях;
Гп(з), Гк(з) – запаси готової продукції на складі відповідно на початок і кінець
планового періоду в натуральних одиницях.
Запаси готової продукції на початок планового періоду визначаються з їх
фактичної величини на кінець звітного періоду. Величина запасу готової
продукції на кінець планового періоду визначається виходячи із терміну
зберігання продукції на складі і тривалості планового періоду, тобто:
ОПі ∙ Ттбері
Д
,
де Ттбері – середній термін зберігання і-го виду продукції на складі, днів;
Д – тривалість планового періоду, днів.
Гк(з) =

Приклад. План продажу продукції (обсяг поставок) в натуральному виразі
та запаси готової продукції на початок періоду представлені в таблиці. Тривалість
планового періоду 360 днів, термін зберігання запасів по виробу А – 10 днів, по
виробу Б – 15 днів.

Таблиця.
План
продажу
(у натуральному виразі)
Найменув
ання
продукції
Виріб А
Виріб Б
Всього

продукції

та

Запаси
продукції

готової

План
продажу
на
(реалізації
на
початок кінець
продукції), од.
періоду
період
у
1000
10
28
1500
60
62
–
–
–

Гх(з)А =
Гх з Б =

aaaЧ∙ a
bca
faaЧ∙ f
bca

виробнича

програма

Виробнича
програма,
од

1018
1502
–

= 28од.
= 62 од.

Тоді виробнича програма (обсяг виробництва продукції) у натуральному
виразі:
ОВА = 1000-10+28=1018 од.
ОББ = 1500-60+62=1502 од.
Однак, натуральні вимірники не дозволяють визначити загальний обсяг та
структуру виробництва на багатопрофільних диверсифікованих підприємствах,
розраховувати витрати, дохід та прибуток підприємства від реалізації продукції.
План поставок пов’язаний з показниками обсягу реалізації та випуску
продукції в натуральному виразі. Залежність вказаних показників і порядок їх
розрахунку може бути виражений формулою:
ОПпі = РПпі − ∆Зві = Гпі + ∆Зві − ∆Зві
де ОПпі – обсяг (план) поставки готової продукції і-го найменування
споживачам;
РПпі – обсяг (план) реалізації продукції;
Зві – змінна залишків відвантаженої, але не оплаченої продукції на початок і
кінець планового періоду;
Гпі – план випуску готової продукції і-го найменування;
ЗГсі – зміна залишків готової продукції на складі на початок та кінець
планового періоду.
Термін постачання визначається на основі укладених договорів з
підприємствами і організаціями, споживачами. Для цього в договорах повинні
бути визначенні конкретні умови постачання: повний асортимент, кількість та
термін постачання по бажаній позиції, спеціальні вимоги до якості продукції;
обсяги партій і періодичність їх постачання; способи транспортування продукції.

Для узагальнюючої характеристики виробничої діяльності підприємства, окремих
галузей та промисловості в цілому визначається обсяг продукції у
вартісному виразі. Основними вихідними даними при цьому є випуск продукції в
натуральному виразі та ціни.
Вартісними показниками виробничої програми є обсяги товарної, валової,
реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, нормативної вартості обробітку,
валового і внутрізаводського обороту, обсяг незавершеного виробництва.
8. Тарне господарство в системі забезпечення виробництва
підприємства.
Тара − це товарна упаковка, застосовувана при перевезенні та зберіганні
товарів. Тара призначена для забезпечення збереження кількості, якості товарів,
охороняє їх від зовнішніх впливів, втрат і псування. Всі товари і продукти, які
переробляються або реалізуються підприємствами громадського харчування,
доставляються в тарі. Різні фізико-хімічні властивості сировини, продуктів,
готових виробів визначають необхідність використання різноманітних видів тари.
Класифікація тари проводиться за чотирма основними ознаками:
− за видом матеріалу тара поділяється на дерев'яну, скляну, металеву,
тканинну, картонно-паперову, пластмасову, різну;
− за ступенем жорсткості, тобто здатності чинити опір механічним впливам, на жорстку, напівжорстку, м'яку;
− за ступенем спеціалізації − на універсальну і спеціалізовану; універсальна
тара використовується для кількох видів товарів;
− за кратністю використання тара буває однооборотной і багатооборотної
(використовуваної неодноразово).
Багатооборотна тара в свою чергу ділиться на інвентарну, що належить
певному підприємству-постачальнику має його інвентарний номер, і тару
загального користування, що надходить від різних постачальників; застосування
багатооборотної тари дозволяє значно скоротити кількість тари, що знаходиться в
обороті.
В даний час все ширше отримує застосування багатооборотна тара −
тароборудование, яка являє собою як тару, так і обладнання.
Тароборудование − це спеціальні конструкції, виконують одночасно роль
зовнішньої тари, транспортного засобу та обладнання складів. Найбільш
поширеним на підприємствах громадського харчування є уніфікований контейнер
Уніфікація тари знайшла своє вираження у створенні функціональних ємкостей і
засобів їх переміщення. Ці ємності призначені для зберігання, приготування,
транспортування напівфабрикатів від заготівельних і промислових підприємств на
підприємства громадського харчування, короткочасного зберігання, приготування
і роздачі страв. Впровадження тари-обладнання - один із головних напрямів

індустріалізації торгово-технологічного процесу.
До тарі пред’являються технічні, експлуатаційні, економічні, санітарногігієнічні, екологічні вимоги.
Важливе значення мають підвищення рівня уніфікації, удосконалення
стандартів і технічних умов. До тарі пред'являються певні вимоги у відповідності
з ГОСТами. До технічних вимог відносяться вимоги до матеріалу, розмірів, а
також міцність, надійність, забезпечують повну схоронність затариваемой
продукції і багаторазове використання тари.
Експлуатаційні вимоги до тари передбачають зручність упаковки,
розпакування, приймання, перевезення, зберігання, продажу товарів.
Санітарно-гігієнічні вимоги передбачають забезпечення можливості
швидкої санітарної обробки і дезінфекції. Екологічність тари − її нешкідливість,
при утилізації тари виключити забруднення навколишнього середовища.
Тарооборот включає приймання, розкриття, зберігання і повернення. У
процесі організації обороту тари мають місце витрати і втрати.
Витрати за операціями з тарою включають:
− витрати з доставки, навантаження і вивантаження порожньої тари;
− витрати, пов’язані з ремонтом, очищенням, дезинфекцією;
− інші витрати, які не є результатом безгосподарності.
Втрати по тарі складаються з різниці між прийомними та зворотніми цінами
на тару, втрат від списання тари, що прийшла в непридатність, інших втрат через
безгосподарність. До втрат по тарі ставляться також штрафи за несвоєчасне
повернення тари і зниження її якості.
У громадському харчуванні є великі можливості для скорочення втрат по
тарі. Цьому сприяє проведення організаційно-технічних і економічних заходів.
До організаційно-технічним заходам ставляться:
− суворе дотримання всіх умов договору поставки по тарі;
− приймання тари за кількістю та якістю;
− дотримання правил відкриття, зберігання, повернення тари;
− своєчасний ремонт поворотної тари;
− дбайливе поводження з тарою при вантаженні, перевезенні, розвантаженні;
− забезпечення необхідних умов для збереження тари, що виключають її
розкрадання або використання не за призначенням;
− на великих підприємствах призначення матеріально-відповідального
працівника за ведення тарного господарства. Він обов'язково повинен добре знати
Гости, ТУ, правила оформлення документації;
− організація контролю за веденням тарного господарства з боку адміністрації
підприємства.
До економічних заходів належать:

− економічний аналіз всіх витрат і втрат окремо по кожному виду тари,
розробка заходів по зниженню втрат по тарі;
− своєчасний облік тари, дотримання договірних зобов'язань, правильне
оформлення супровідних документів.
9. Складське господарство.
Складське господарство є важливою і невід’ємною частиною кожного
підприємства. Його завдання – це збереження запасів сировини і матеріалів,
готової продукції. Воно відіграє важливу роль в процесі руху матеріальних
цінностей, сировини, матеріалів, топлива, інструментів, обладнання, запчастин,
спецодягу і інших виробів, а також готової продукції, напівфабрикатів, відходів
виробництва.
Склад – приміщення або комплекс приміщень, призначений для зберігання
матеріальних цінностей. Можна сказати, що він виступає акумулятором резервів
матеріальних ресурсів, необхідних для невілювання коливань обсягів поставок і
попиту, а також синхронізації швидкостей потоків товарів у системах просування
від виробників до споживачів або потоків матеріалів у технологічних виробничих
системах.
Тож, складське господарство – це сполучна ланка між службою
матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) і виробничими підрозділами, між
цехами, які випускають продукцію, і збутовими органами, а також між
підрозділами підприємства. Його діяльність впливає на безперебійну і ефективну
роботу основного виробництва, на ритмічний випуск і відгрузку товарної
продукції.
Складське господарство є оперативним підрозділом комерційної служби
промислового підприємства, яка покликана забезпечувати безперебійну роботу
виробничих цехів. Основні складські операції виконуються в системі
складування. Операції системи складування:
Постачання товару
Перевірка, прийом
Позначення (код)
Позначення
одиниць
складування
Транспортування

Складуання товару
Склад одиниць
Комесійний склад
зберігання
Визначення
місця Добір
складуання
Ідентифікація,
Ручні операції
транспортуання
Управління
Об’єднання

Функції складського господарства:
− приймання матеріальних цінностей;

Видача товару
Підготовка накладних
на відправку
Транспортування
Перевірка і видача

− попередня
підготовка
матеріалів
до
виробничого
споживання
(розпакування, сортування і т. п.);
− забезпечення збереження матеріальних цінностей;
− подкомплектовка матеріалів для подальшої комплектного їх постачання в
робочі зони;
− організація видачі і доставки вантажів споживачам;
− постачання виробництва всіма необхідними матеріалами;
− відвантаження готової продукції.
Класифікація та оснащення матеріальних складів Матеріальні склади за
основним призначенням поділяються на постачальницькі, виробничі і збутові.
Постачальницькі склади перебувають у віданні відділу матеріально-технічного
постачання. У них зберігаються сировина та матеріали, призначені для
забезпечення безперервного і безперебійного виробничого процесу. До
виробничих відносяться склади напівфабрикатів і проміжні міжцехових (лиття,
поковок і т. п.). Ці склади підпорядковані керівництву цехів.
10.Види складів.
Склад − це спеціальне стаціонарне або рухоме приміщення, вмістище або
інше місце зосередження матеріальних цінностей. Він забезпечує необхідний
ступінь їх збереженості, як правило, обладнаний власними або обслуговується
залученими засобами механізації (автоматизації) робіт. Складську мережу
класифікують за різними ознаками. За видом виконуваних функцій склади
поділяють на сортувально-розподільчі, транзитно-перевалочні і накопичувальні.
Найпоширеніші сортувально-розподільчі склади, які становлять велику частку у
складському товарообороті. На таких складах здійснюють приймання товарів від
місцевих та іногородніх постачальників, а також їх сортування, комплектування
партій товарів відповідно до замовлень від роздрібних торгівельних підприємств.
На сортувально-розподільчих складах, як правило, утримують поточні товарні
запаси протягом відносно недовгого часу. Тому функція зберігання товарів на цих
складах не є основною. Транзитно-перевалочні склади призначені переважно для
перевідправлення різними видами транспорту товарів із районів виробництва до
пунктів споживання. Ці склади виконують роль перевалочних пунктів. Тут
вивантажують товари, привезені одним видом транспорту, приймають їх за масою
та кількістю місць, сортують, навантажують на інший вид транспорту.
Накопичувальні склади існують для сезонного і тривалого зберігання товарів.
Велике значення тут має контроль за якістю зберігання товарів. Накопичувальні
склади переважають в оптовій торгівлі. Поряд з основними функціями
накопичення та зберігання товарів вони виконують допоміжні технологічні
операції, пов'язані з прийманням і відпуском товарів оптовим покупцям:
перепаковування, сортування, переробка, розфасовування.

Залежно від товарної специфікації, що зумовлена асортиментом товарів, які
підлягають зберіганню, розрізняють склади універсальні, спеціалізовані,
вузькоспеціалізовані, комбіновані, неспеціалізовані та змішаного зберігання.
Універсальні склади призначені для зберігання і складської переробки практично
усіх груп непродовольчих і продовольчих товарів. На спеціалізованих складах
зберігають і здійснюють переробку однієї будь-якої групи товарів.
Вузькоспеціалізовані склади використовують для зберігання товарів одного виду,
як правило, простого асортименту, але таких, що вимагають особливого режиму
зберігання. На комбінованих складах усі складські операції здійснюють з
товарами різних груп, що входять до складу споживчого комплексу («спорт і
туризм», «товари для молоді»). Неспеціалізовані склади призначені для
зберігання двох і більше груп товарів і проведення різних технологічних операцій
з ними. Ці групи товарів, на відміну від попередніх видів складів, не пов'язані між
собою (склади гастрономічних, м'ясо-рибних, інших товарів). На складах
змішаного зберігання операції виконують з основними видами непродовольчих і
продовольчих товарів.
Важливою ознакою класифікації складів є їх технічна будова, від якої
залежить режим зберігання товарів. За цією ознакою розрізняють загальнотоварні
та спеціальні склади. Загальнотоварні склади призначені для зберігання і
складської обробки товарів, які не потребують особливих умов, а спеціальні − для
зберігання товарів, фізико-хімічні ознаки яких потребують будівель або
технологічних пристроїв певної конструкції. Бувають спеціальні склади:
немеханізовані, механізовані, комплексно механізовані, автоматизовані,
автоматичні. Немеханізовані − це склади з ручною переробкою вантажів. На
механізованих складах та їх дільницях механізовано локальні технологічні
операції при ручних операціях на укладанні та комплектуванні продукції. На
комплексно механізованих складах механізовано вантажопереробку по всьому
технологічному циклу. Атоматизованими є комплексно механізовані склади або їх
дільниці, що мають автоматизовану систему пошуку та розміщення вантажів
(АСПРВ), програмно-керований працетехнічний або автооператорний комплекс
(ПКРАК), який експлуатується в максимальному режимі або комплекс
устаткування з локальними системами автоматизованого управління з
електронною автоматикою. Автоматичні склади − це програмно-керовані
автоматизовані склади, що експлуатуються в автоматизованій системі управління
технологічним процесом (АСУТП) з управлінням від ЕОМ без безпосередньої
участі людини, тобто склади-автомати.
Важливими ознаками класифікації складів є кількість поверхів та висота
приміщень. За цими ознаками розрізняють одноповерхові низьковисотні з
робочою висотою до 7,2 м, середньовисотні з висотою від 7,2 до 12,6 м, висотні з
висотою понад 12,6 м та багатоповерхові склади.

За транспортними умовами, тобто за розміщенням поблизу залізничних чи
водних шляхів сполучення, склади називають прирейковими (біля магістральних
залізничних шляхів або тих, що мають під'їзні дороги), пристаньськими (на
річкових пристанях, що мають причали), портовими (біля морських портів), неприрейковими (внутрішньоміські), що не мають безпосереднього зв'язку з
транспортними шляхами.
Складські будівлі за конструктивними особливостями бувають закритими,
напівзакритими, відкритими. Закриті склади переважають серед складських
будівель. Як правило, будівлі, поділені на окремі приміщення, призначені для
виконання різних видів робіт (приймання, зберігання, розфасовування,
комплектування партій товарів та ін.) і розташовані у певній послідовності.
Закриті склади розрізняють за утепленістю, кількістю поверхів, матеріалами, з
яких зроблено стіни, вогнестійкістю (неспалимі, важкоспалимі, спалимі). До
напівзакритих належать склади з навісами. За конструкцією вони можуть бути або
зовсім без стін, або мати одну, дві, три стіни. Висота їх досягає 4–6 м. Довжина
може бути різною, але не більш як 100 м. Фундаменти навісів асфальтують або
бетонують. Відкриті склади – це різні майданчики з незначним нахилом до країв
для стоку дощових і талих вод. На них зберігаються матеріальні цінності, стійкі
проти температурного й атмосферного впливу.
Залежно від температурного режиму чи утепленості закриті склади
поділяють на неутеплені (неопалювані), утеплені (опалювані) та складихолодильники. Неутеплені (неопалювані) склади використовують переважно для
зберігання товарів у скляній, м’якій чи іншій тарі. їх будують без горищного
покриття, утепленої підлоги та дверних тамбурів. Утеплені (опалювані) склади
мають горище або з’єднані з дахом утеплені покриття, дверні тамбури, утеплені
підлоги. На таких складах створюють умови для захисту товарів від різних
перепадів зовнішньої температури та вологості повітря. Склади-холодильники
обладнані пристроями для підтримання в камерах для зберігання товарів
мінусової температури. Ці склади призначені для зберігання швидкопсувних
товарів. Розрізняють склади-холодильники індивідуального, спільного та
загального користування. Склад індивідуального користування може бути у
віданні однієї торгівельної організації або підприємства, які використовують його
площу та обладнання за власним розсудом, однак приміщення його можна
здавати в оренду. Серед складів спільного користування розрізняють
кооперативні та об’єднані. Кооперативні належать кільком торгівельним
підприємствам, організаціям, що об'єднали кошти на будівництво великого
складського комплексу і використовуються ними. Об’єднані склади належать
одній торгівельній організації, однак використовують їх кілька таких утворень. До
складів загального користування належать спеціально побудовані складські
будівлі, здані в тимчасову експлуатацію будь-якому торгівельному підприємству

(організації). Зазвичай ці склади перебувають у віданні транспортноекспедиційних та контейнерних служб залізничного транспорту, а також
автотранспортних підприємств.
Важливою ознакою класифікації складів є форма власності. Згідно з Законом
України «Про власність» (1991) склади можуть бути державними, колективними,
приватними і спільними. Нині склади є переважно державною, а також
колективною власністю підприємств та організацій. Склади в оптовій торгівлі в
перспективі стануть власністю трудових колективів. Певну частку мають
становити невеликі приватні склади, викуплені із складського фонду, −
здебільшого в роздрібній торгівлі або побудовані на власні кошти приватних осіб.
Набули розвитку спільні склади із змішаною формою власності (державна,
колективна, приватна юридичних та фізичних осіб України та інших держав).
Поступово, із впровадженням Програми приватизації в життя, частка складської
мережі у власності держави зменшуватиметься. У складських приміщеннях
широко використовують спеціальне обладнання, яке дає змогу зберігати
матеріали (товари) різних видів, типів і різного призначення. Воно також
підвищує ефективність використання площі та об’єму сховища, сприяє найбільш
раціональному використанню вантажно-розвантажувальних і транспортних
засобів. Це обладнання за фізико-хімічними властивостями матеріальних
цінностей, що зберігаються, можна поділити на 3 основні групи:
− для зберігання штучних і затарених матеріалів (металу, інструменту, різних
виробів);
− для зберігання сипких матеріалів (цементу, вугілля, алебастру);
− для зберігання нафтопродуктів та інших рідин (бензину, гасу, дизельного
палива).
11. Організація складського господарства.
Умовою безперервного виробничого процесу на підприємстві є створення
певних запасів сировини, матеріалів, палива, комплектуючих, а також міжцехових
і внутрішньо цехових запасів напівфабрикатів власного виготовлення. Всі ці
запаси зберігаються на складах підприємства, сукупність яких утворює складське
господарство. Окрім зберігання на складах підприємства виконується комплекс
робіт по підготовці матеріалів до виробничого споживання.
Структура складського господарства формується під впливом кількох
факторів, головними з яких є:
− номенклатура матеріалів, що споживаються,
− рівень спеціалізації,
− обсяги виробництва.
За ступінню спеціалізації склади поділяються на:

1.
Матеріальні – підпорядковані відділу матеріально-технічного постачання.
Функції:
а) прийом матеріалів, сировини, палива, комплектуючих та інших
матеріальних цінностей,
б) їх розміщення,
в) підготовка матеріальних ресурсів до виробництва,
г) відпуск матеріальних ресурсів на виробництво.
2. Виробничі – підпорядковані заступнику директора по виробництву. Функції:
а) центральний інструментальний склад,
б) інструментально-роздавальні комори у цехах,
в) склади запасних частин та устаткування,
г) склади напівфабрикатів.
3. Збутові склади – підпорядковані відділу збуту. Функція − зберігання готової
продукції та відходів виробництва, що підлягають реалізації.
Завезення матеріалі на склади підприємства здійснюється згідно з
оперативними планами відділу матеріально-технічного постачання. Матеріали,
що надходять, обов’язково підлягають кількісному та якісному прийманню.
Кількісне приймання передбачає перевірку відповідності кількості, обсягів та
номенклатури матеріалів записам у супроводжуючих документах.
Якісне приймання має за мету встановлення відповідності отриманих
вантажів технічним умовам, стандартам, зразкам та іншим вимогам, що
обумовлені договорами постачання.
Розміщення та зберігання матеріальних ресурсів на складах підприємства
може здійснюватися 3-ма способами:
1.
Сортове розміщення – передбачає закріплення за кожним видом
матеріалів постійного, певного місця його зберігання.
2.
Партіонний спосіб розміщення – кожна партія матеріалів, що надійшла
на підприємство, повинна зберігатися окремо від попередніх надходжень.
3. Комплектне розміщення є різновидом сортового і передбачає розміщення
матеріалів за комплектами, що відпускаються у виробництво.
Важливою функцією складського господарства є також підготовка
матеріалів до їх виробничого використання, тобто комплектування, нарізка,
розкрій. Ці роботи виконують заготівельні відділення або дільниці складів.
Видача матеріалів зі складів здійснюється в межах ліміту, який розраховується
відділом постачання, виходячи з виробничої програми та відповідних витрат
матеріальних ресурсів.
Складські операції здійснюються за допомогою:
1) методу за плановими картами,
2) методу за лімітними картами.

План-карта − це документ, в якому по кожному виду матеріалів вказується
строк подачі, число і розмір подачі та місце подачі. Згідно план-карти склад своїм
транспортом доставляє матеріальні ресурси по цехах на кожен робоче місце.
Відпуск матеріальних ресурсів оформляється за приймально-здаточними
накладними. Цей метод відноситься до числа прогресивних і застосовується в
масовому і крупносерійному виробництвах.
Лімітною картою називається документ, в якому вказується ліміт випуску
даного виду матеріалів за певний період часу. Відпуск оформляється накладними
або розписками – отримуючого в лімітних картах, які знаходяться на складах. Як
правило доставка матеріалів до робочого місця не є функцією складів. Цей метод
не є прогресивним і застосовується в одиничному і дрібносерійному виробництві.
Проводиться облік складського господарства. Основним методом обліку
складського господарства є так звана інвентаризація – це перепис і звірка
наявності МТР з документальними даними бухгалтерії.
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