
Наталія Янчук 
 

ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА 
  
Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва 

продукції у плановому періоді, який відповідає номенклатурою, 
асортиментом і якістю вимогам плану продажу. Вона обумовлює завдання 
по введенню в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-
сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті тощо. 

Виробнича програма підприємств визначає склад, кількість і обсяг 
продукції, яка повинна бути виготовлена у плановому періоді і поставлена 
споживачам. Відображаючи головне завдання господарської діяльності, 
вона є головним розділом планів підприємства. Всі інші розділи планів 
розробляються у відповідності з виробничою програмою і спрямовані на 
забезпечення її виконання [1, 79]. 

Основним завданням виробничої програми є максимальне 
задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка 
випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів 
та отриманні максимального прибутку. 

При визначенні виробничих можливостей виконуються розрахунки 
наявних і потрібних потужностей, кількості працівників, матеріальних 
ресурсів. На етапі формування виробничих програм й, особливо, її 
структури, необхідно виходити з основних економіко-теоретичних 
положень, суть яких полягає у тому, що можливий випуск продукції при 
повному й ефективному використанні ресурсів за даного розвитку 
технології, характеризує крива виробничих можливостей, на якій 
зображені альтернативні варіанти виробничої програми за максимального 
використання ресурсів [2, 127]. 

На нашу думку, все більш очевидним стає те, що головною 
характерною рисою нових систем керування повинна стати орієнтація на 
довгострокову перспективу, проведення фундаментальних досліджень, 
диверсифікованість операцій, інноваційну діяльність, максимальне 
використання творчої активності персоналу. Децентралізація, скорочення 
рівнів в апараті керування, просування працівників і їхньої оплати, у 
залежності від реальних результатів, стануть основними напрямками змін. 

Виробнича програма є важливим розділом, на основі якого 
проводиться планування потреби матеріально-технічних, трудових, 
енергетичних ресурсів, розраховується собівартість, прибуток та інші 
фінансові показники. Є підстави вважати, що оптимізація виробничої 
програми може бути здійснена на підприємтсвах машинобудування 
шляхом скорочення терміну виробничого процесу. В кінцевому рахунку це 
сприятиме збільшенню обсягів виробництва готової продукції. 

Основними факторами скорочення тривалості виробничих процесів 



є: спрощення кінематичної схеми продукції; спрощення й 
удосконалювання технологічних процесів; уніфікація й стандартизація 
складових частин продукції, елементів технологічних процесів, 
оснащення, організації виробництва; поглиблення подетальної 
технологічної і функціональної спеціалізації; скорочення питомої ваги 
механічно оброблюваних деталей; аналіз і дотримання принципів 
раціональної організації виробничих процесів; автоматизація обліку часу, 
контрльних, транспортно-складських операцій; скорочення часу 
природних процесів. 

Отже, виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що у ХХІ 
столітті передові машинобудівні заводи світу будуть розробляти і 
впроваджувати безупинні процеси на основі мікроелектроніки, 
біотехнології, генної інженерії з використанням екстремальних умов у 
замкнутих безвідхідних циклах автоматизованого виробництва. 
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