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Вступ 

 

Безперебійність виробничого процесу на підприємстві та ефективність 

виробництва значною мірою визначається тим, наскільки 

обґрунтованими будуть рішення підприємства щодо забезпечення 

виробничого процесу економічними ресурсами. Крім того, з метою 

збільшення виробництва продукції та зниження її собівартості 

використання  матеріальних ресурсів повинно бути раціональним. Тому 

на підприємстві значна увага приділяється плануванню господарської 

діяльності. 

Відповідно до  навчального плану підготовки фахівців за 

спеціальністю 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 

робочою програмою дисципліни “Планування та контроль на 

підприємстві” студенти  всіх форм навчання повинні виконати курсову 

роботу. Набуття навичок з планування використання економічних 

ресурсів на підприємстві, які студент отримує в процесі виконання 

курсової роботи, дозволяє закріпити отримані теоретичні знання з даної 

дисципліни і підготувати висококваліфікованих фахівців економічного 

напрямку. 

Ці методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам під 

час виконання курсової роботи з дисципліни “Планування і контроль на 

підприємстві”, передбаченої навчальним планом. 

 

1. Мета і завдання курсової роботи 

 

 Мета курсової роботи – закріпити теоретичні питання та практичні 

навички, набуті в ході аудиторних занять, та освоїти додаткові теми 

шляхом самостійного вивчення окремих питань курсу; розвинути 

економічне мислення, оволодіти навичками самостійного розв’язання 

економічних завдань щодо планування і контролю на підприємстві та 

обґрунтування господарських рішень, пов’язаних із більш ефективним 

використанням економічних ресурсів на підприємстві.  

При цьому вирішуються такі завдання: 

- повне освоєння теоретичного курсу дисципліни «Планування і 

контроль на підприємстві», засвоєння термінології з даної 

дисципліни; 

- вивчення методики визначення обсягу виробництва та реалізації 

продукції у натуральних та вартісних показниках; 
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- оволодіння навиками визначення потреби у всіх видах 

матеріальних ресурсів; 

- освоєння методики складання плану з праці і заробітної плати; 

- оволодіння навиками складання кошторису витрат 

- освоєння методики складання фінансового плану. 

 

2. Вимоги до оформлення курсової роботи 

 

Курсова робота виконується української мовою за допомогою 

комп’ютерного набору на одній стороні листа білого паперу формату А4.  

 Структурні частини розрахункової роботи подаються у такій 

послідовності: титульна сторінка (зразок оформлення у додатку А), 

завдання до розрахункової роботи, змісту, тексту основної частини, 

висновків, списку використаних літературних джерел. 

Текст розрахункової роботи необхідно розташовувати, залишаючи 

береги таких розмірів: лівий – не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм, 

верхній  і нижній – не менше 20 мм. Текст друкують через 1,5 

міжрядкових інтервали, мінімальна висота шрифту – 1,8 мм. 

Текст основної частини поділяють на розділи, кожний з яких 

починають з нової сторінки.  

Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки 

без крапки у кінці. 

 

3. Методичні  поради до виконання курсової роботи 
 

Вступ становить 2-3 сторінки. Він повинен містити відповідь на 

запитання, чому автор обрав саме цю проблематику, які задачі і як він 

збирається вирішувати в межах обраної теми і об'єкта дослідження. Для 

цього необхідно відобразити: 

• актуальність теми; 

• методичні та практичні аспекти, що потребують подальшого 

вивчення; 

• мету дослідження; 

• конкретні задачі, що їх необхідно розв'язати у роботі; 

• об' єкт дослідження; 

• предмет дослідження; 

• методи дослідження; 

• характер інформації та її джерела. 
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В основній частині курсової роботи потрібно дати відповідь на 

ті задачі, що визначено у вступі до роботи. Зміст тексту курсової роботи 

та окремих її розділів повинен відповідати їх назві. Текст має бути 

викладений чітко, лаконічно, грамотно. Окремі розділи повинні бути 

логічно пов’язані. 

У висновках до курсової роботи у формі тез викладаються 

результати по кожному з її розділів, їх зміст повинен розкривати 

розв'язання тих задач, які було поставлено у вступі до роботи. 

Список літератури складається з першоджерел (нормативних 

актів, монографій, періодичних видань, статистичної бази даних, 

архівних матеріалів), які використовувались у ході роботи над курсовою 

роботою. Курсова робота має бути написана на основі не менше 15-20 

використаних літературних, статистичних та інших джерел. Порядок 

формування списку літератури та вимоги до його оформлення повинні 

відповідати діючим нормам. 

У додатки виносяться матеріали, які є першоджерелом або 

доповнюють аналітичну базу роботи, проте не ввійшли в основну 

частину. 

 

3.1.  Методичні  поради до виконання першого  розділу 
 

Курсова робота обов’язково повинна містити теоретико-

методологічний розділ (Розділ 1), який закладає методичне підґрунтя 

дослідження. У ньому слід розкрити стан теоретичних розробок в сфері 

планування, проаналізувати існуючі різноманітні погляди (в тому числі і 

власні) на ті чи інші методи планової діяльності, тобто висвітлити їх у 

проблемному плані, показати аспекти, які потребують розв'язання як у 

суто методичній, так і прикладній сферах. Структура теоретико-

методологічного розділу курсової роботи: 

 

Розділ 1. Теоретико-методичні засади планування діяльності 

підприємства 

1.1. Сутність планування і особливості його здійснення на 

підприємстві 

1.2. Система планів на підприємстві та методологічні засади їх 

складання 

1.3. Шляхи та напрямки вдосконалення планування господарської 

діяльності підприємства 
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3.2.  Методичні  поради до виконання другого  розділу 

Розділ  2 повинен містити розроблений план господарської діяльності 

підприємства на основі обґрунтування його показників. Суб’єктом 

планування є машинобудівне підприємство з серійним типом 

виробництва, що спеціалізується по випуску запасних частин для 

сільськогосподарської промисловості. Вихідні дані до виконання 

курсової роботи видаються викладачем у відповідності з порядковим 

номером студента. 

Структура другого розділу курсової роботи містить такі параграфи: 

Розділ 2. Розробка плану господарської діяльності підприємства 

 2.1. План виробництва та збуту продукції. 

 2.2. Розрахунок потреби у матеріальних ресурсах. 

 2.3. План з праці та заробітної плати. 

 2.4. Кошторис витрат на виробництво продукції. 

 2.5. Фінансовий план підприємства. 

 

Методика обґрунтування показників плану 

 

2.1. План виробництва і збуту продукції 

 

2.1.1. План продажу та виробнича програма підприємства у 

натуральному виразі 

 

На основі вихідних даних необхідно скласти план продажу продукції. 

Розрахунки показників плану зводимо до таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1  

План продажу та виробнича програма у натуральному виразі 
Найменування 

продукції 

План 

продажу, 

тис. шт. 

Запаси готової продукції Виробнича 

програма, 

тис. шт. 
на початок 

року, тис. 

шт. 

на кінець 

року, тис. 

шт.  

     

     

     

 

Запаси готової продукції на кінець року розраховуються за формулою 

2.1: 
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Д

ТОП
ГП

зберіі

к


 ,  (2.1) 

де кГП – запаси готової продукції на кінець року, шт.; 

іОП  – обсяг продажу і-того виду продукції, шт.; 

зберіТ  – середній термін зберігання і-того виду продукції на складі, днів; 

Д  – тривалість планового періоду, днів (для розрахунку – 360 днів). 

 Розраховуємо виробничу програму: 

 

)( піі ГПГПОПВПр  , (2.2) 

де ГПп – запаси готової продукції на початок року, шт. 

 

2.1.2. План продажу та виробнича програма підприємства у 

вартісному виразі 
 

На основі розрахунків попереднього підрозділу складаємо план 

продажу продукції у вартісному виразі. Розрахунки показників плану 

зводимо до таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2  

План продажу та виробнича програма у вартісному виразі 
Наймену-

вання 

продукції 

План 

продажу, 

тис. шт. 

Ціна без 

ПДВ, 

грн./од. 

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції, тис. грн. 

Запаси готової 

продукції, тис. шт.  

Виробнича 

програма 

на початок 

року 

на кінець 

року 

тис. 

шт. 

тис. 

грн. 

        

        

        

 

1.3. Розрахунок валової продукції підприємства 

 

Валову продукцію підприємства розраховуємо за формулою 2.3. 

)( пк НВНВТПВП  , (2.3) 

де ТП – товарна продукція (виробнича програма), шт.; 

НВк,НВп – залишки незавершеного виробництва відповідно на початок і 

кінець планового періоду, шт. 
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Величина незавершеного виробництва для серійного типу 

виробництва на кінець планового періоду розраховується за формулою 

2.4: 

цігі
і

к ТК
Д

ТП
НВ  ,  (2.4) 

де іТП - товарна продукція і-того виду, шт.; 

Д - кількість днів у плановому періоду (360); 

гіК - коефіцієнт готовності  

ціТ  - тривалість виробничого циклу виготовлення виробів, днів (для 

корпусу підшипника – 2 дні, для корпусу відбійника – 2 дні; для корпусу 

муфти – 3 дні); 

Розрахунки величини незавершеного виробництва та валової 

продукції зводимо у таблицю 2.3. 

Таблиця 2.3 

Величина незавершеного виробництва та валова продукція 

підприємства 
Наймену-

вання 

продукції 

Вироб-

нича 

програ

ма, тис. 

шт. 

Трива-

лість 

вироб-

ничого 

циклу, 

днів 

Коефіці-

єнт 

готовно-

сті 

виробів 

Величина 

незавершеного 

виробництва, тис. шт.  

Валова 

продукція 

на початок 

року 

на кінець 

року 

тис. 

шт. 

тис. 

грн. 

        

        

        

 

2.2. План матеріально-технічного забезпечення 

 

2.2.1. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах 

 

Потреба в матеріальних ресурсах розраховується за формулою 2.5. 

НВОВм ММП  , (2.5) 

де мП - потреба в матеріальних ресурсах, грн.; 

ОВМ - потреба в матеріальних ресурсах на основне виробництво, грн.; 

НВМ  - потреба в матеріальних ресурсах на створення незавершеного 

виробництва, грн. 
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1. Розрахунок потреби на основне виробництво складається із 

- потреби в основних матеріалах; 

- потреби в допоміжних матеріалах на технологічні цілі основного 

виробництва. 

Потреба в основних і допоміжних матеріалах на основне виробництво 

розраховують за формулою 2.6: 

  мімівіОВ ЦНОМ ,  (2.6) 

де віО - виробнича програма, шт.;  

міН - норма витрати матеріального ресурсу і-того виду, нат. од./шт.;  

міЦ - ціна матеріального ресурсу і-того виду, грн./од. 

Результати розрахунків зводимо до таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4  

Потреба в основних і допоміжних матеріалах на основне виробництво 

 
Найменування 

матеріалів 

Виробнича 

програма, 

тис. шт. 

Норма 

витрати 

матеріалів, 

кг/шт. 

Потреба в 

матеріалах, 

т (м
2
) 

Ціна 

матеріалу, 

грн./кг, 

грн./ м
2
 

Вартість 

матеріалів, 

тис. грн. 

Потреба в основних матеріалах 

1.      

2.      

…      

Всього основних матеріалів  

Потреба в допоміжних матеріалах на основне виробництво 
1. Сода 

кальцинована,кг/100 

шт. 

 1,8  0,35  

2. Кислота 

соляна,кг/100 шт. 
 2,0  0,55  

3. Папір наждачний, 

м2/100 шт. 
 0,2  200  

4. Папір 

пакувальний, м2/100 

шт. 

 2,0  16  

Всього допоміжних матеріалів на основне виробництво  

Потреба у матеріальних ресурсах на основне виробництво  

 

2. Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах на ремонт і 

утримання обладнання складається із розрахунку потреби в 



11 
 

змащувальних матеріалах, матеріалах (запчастинах) на ремонт 

обладнання і потреби в паливі та енергії та технологічні цілі. 

1). Потреба в змащувальних матеріалах розраховується за формулою 2.7: 

 

змзмрпмзмз ТКДЧНП  ,  (2.7) 

де Пмз – потреба в змащувальних матеріалах, нат. од.; 

Нзм – норма витрати змащувальних матеріалів, нат. од./верстато-год.; 

Ч – число працюючих одиниць обладнання, од.; 

Дрп – планова кількість робочих днів підприємства в рік, днів (251 день); 

Кзм – коефіцієнт змінності обладнання (1,3-1,6); 

Тзм – тривалість робочої зміни, год. (8 год.). 

2). Потреба в матеріалах на ремонт обладнання визначається за 

формулою 2.8: 

,  і

рем

мрем RНП
  (2.8)

 

 

де 
ремП – потреба в допоміжних матеріалах на ремонт обладнання; рем

мН

– витрата і-того виду матеріалу на одну ремонтну одиницю, нат. од.; 

іR – кількість ремонтних одиниць (кількість верстатів, що підлягають 

ремонту), од. (для розрахунку – 25 % від кількості обладнання). 

Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах на ремонт і 

обслуговування устаткування зводимо до таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5  

Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах на ремонт і 

обслуговування устаткування 
Наймену-

вання 

матеріалу 

Од. 

виміру 

Норма 

витрати 

Кількість 

розрахун-

кових 

одиниць 

Потреба 

в мате-

ріалах, 

т 

Ціна, 

мате-

ріалів, 

грн./од. 

Вартість 

матеріалів 

тис. грн. 

       

       

       

Всього Х Х Х Х Х  

3. Розрахунок потреби в матеріалах на незавершене виробництво 

Розрахунок потреби в матеріалах на незавершене виробництво 

здійснюємо за формулою 2.9: 
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міпкНВ ННВНВП  )( ,  (2.9) 

 

де НВк, НВп – обсяг незавершеного виробництва конкретного виду 

виробу, шт.; 

Нмі – норма витрати і-того матеріалу, нат.од./шт. 

Розрахунок зводимо до таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

 Потреба матеріалів на незавершене виробництво 
Наймену-вання 

виду матеріалу 

Обсяг незавершеного 

виробництва, тис. шт. 

Норма 

витрати 

матеріалу, 

кг/шт. 

Потреба в 

матеріалі 

на НВ, т 

Ціна 

матеріалу, 

грн./кг 

Вартість 

матеріалу, 

тис. грн. на початок 

року 

на кінець 

року 

Потреба в основних матеріалах 

1.       

2.       

3.       

Всього основних матеріалів  

Потреба в допоміжних матеріалах 

1. Сода 

кальцинована,кг/100 

шт. 

      

2. Кислота 

соляна,кг/100 шт. 

      

3. Папір наждачний, 

м2/100 шт. 

      

4. Папір 

пакувальний, м2/100 

шт. 

      

Всього допоміжних матеріалів на незавершене виробництво  

Всього матеріалів на створення незавершеного виробництва  

 

4. Розрахунок потреби матеріалів на створення виробничого запасу 

Розрахунок потреби в матеріалах на створення запасу здійснюється, 

виходячи із даних про тривалість між черговими поставками, часу на 

підготовку матеріалів до виробничого споживання, та страхового запасу.  

Розрахунок норми запасу в днях здійснюємо за формулою 2.10: 

 

стрпідпз ЗЗЗН  , (2.10) 

 

де Нз – норма запасу в днях, днів; 
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Зп – запас поточний, який визначається тривалість між двома черговими 

поставками, днів; 

Зпід – запас підготовчий, який визначається часом на розвантаження, 

складування та підготовкою матеріалів до виробничого споживання, днів 

(2 дні); 

Зстр – страховий запас, який визначається тривалістю збоїв у поставках, 

днів (1 день). 

Після визначення норми виробничого запасу в днях, розраховують 

норму виробничого запасу у натуральному вимірі (формула 2.11). 

днз

н

з МНН  ,  (2.11) 

де Мдн – середньодобова витрата матеріальних ресурсів, нат.од./день. 

Розрахунок середньодобової витрати проводимо за формулою 2.12: 

Д

П
М мі

дн  ,   (2.12) 

де Пмі – потреба в і-тому матеріалі, нат.од. (враховується потреба на 

основне виробництво і на створення незавершеного виробництва); 

Д – кількість робочих днів у плановому періоду (році, кварталі, місяці), 

днів (251). 

Розрахунок потреби в матеріалах на створення виробничого запасу 

зводимо до таблиці 2.7. 

 

Таблиця 2.7 

Потреба в матеріалах на створення виробничого запасу 
Найме-

нування 

матеріалу 

Запас, днів Норма 

запасу, 

днів 

Середньо-

добова 

витрата, 
кг/день 

Норма 

запасу, т 

Ціна, 

грн./кг 

Вартість, 

тис. грн. 

п
о

то
ч

н
и

й
 

п
ід

го
то

в
-

ч
и

й
 

ст
р

ах
о

в
и

й
 

Основні 

матеріали: 

        

         

Допоміжні 

матеріали: 

        

         

Всього Х Х Х Х Х Х Х  

 

 

 



14 
 

2.2.2. Баланс матеріальних ресурсів 

 

В результаті запровадження заходів з економії матеріальних ресурсів 

знижується норма витрати основних матеріальних ресурсів. Економія 

матеріалів розраховується за формулою 2.13: 

вммМРі ОННЕ  )( 01 , (2.13) 

де ЕМРі – економія і-того виду матеріального ресурсу, нат.од.; 

Нм1, Нм0 – норма витрати матеріального ресурсу відповідно у плановому і 

звітному періоді, нат.од./шт.; 

Ов – обсяг виробництва продукції із і-того виду матеріального ресурсу, 

шт.  

Далі розраховуємо економію у грошовому виразі (формула 2.14): 

  МРіМРі

ц

МР ЦЕЕ , (2.14) 

де ЦМРі – ціна і-того виду матеріального ресурсу, грн./нат.од. 

Розрахунки проведені у параграфі 2.2 зводимо у «Баланс матеріальних 

ресурсів» (таблиця 2.8). 

 

Таблиця 2.8 

Баланс матеріальних ресурсів 
Потреба в матеріальних 

ресурсах 

Сума, 

тис. грн. 

Джерела покриття 

потреби в 

матеріальних ресурсах 

Сума, тис. 

грн. 

1. Матеріальні ресурси 

на основне виробництво 

 1. Очікуваний 

залишок матеріальних 

ресурсів на початок 

планового періоду 

 

2. Матеріальні ресурси 

на ремонт і 

обслуговування 

устаткування 

 2. Мобілізація 

внутрішніх резервів 

 

3. Матеріальні ресурси 

на створення 

незавершеного 

виробництва 

 3. Обсяг постачання 

матеріальних ресурсів 

зі сторони 

 

4. Матеріальні ресурси 

на створення 

виробничого запасу 

   

Всього  Всього  
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2.3. План з праці і заробітної плати 

2.3.1. Визначення планової чисельності основних робітників 

Планова чисельність основних робітників визначається за 

трудомісткістю виробничої програми.  (формула 2.15). 

пл

нв

пл

чр

пл

годнорпл

ро
КФ

О
Ч

....

..

..





, (2.15) 

де пл

годнорО ..
– плановий обсяг робіт на виготовлення всіх виробів, що 

входять до виробничої програми, нормо-год.; 
пл

чрФ ..
 – плановий реальний фонд робочого часу одного 

середньооблікового робітника, год.; 
пл

нвК ..
 – плановий коефіцієнт виконання норм виробітку (0,8-1,1). 

Плановий обсяг робіт на виготовлення і-того виду продукції ( пл

ігоднорО ..

) розраховують за формулою 2.16. 

і

jпл

ігоднор ВП
t

О 



60

..
, (2.16) 

де  jt – час на j-ту технологічну операцію для виготовлення і-тої 

продукції, хв./шт.; 

ВПі – валова продукція і-того виду, шт. 

Загальну величину нормо-годин для виготовлення всіх виробів, що 

входять до виробничої програми знаходимо за формулою 2.17. 

   пл

ігоднор

пл

годнор ОО ....
,  (2.17) 

Плановий реальний фонд робочого часу одного робітника 

розраховують, виходячи із балансу робочого часу одного робітника 

(таблиця 2.9). 

Таблиця 2.9 

Розрахунок балансу робочого часу 
Найменування показника Величина 

показника 

1. Число календарних днів у році  

2. Неробочі та святкові дні  

у т.ч. святкові дні  

3. Номінальна кількість днів  

4.Неявки на роботу  

- чергові відпустки  
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- додаткові відпустки  

- через хворобу 15 

- на навчання 5 

- з дозволу адміністрації 3 

5. Явочний час, днів  

6. Номінальне число годин у зміну 8 

7. Недовикористання номінального числа годин у зміну  

-  регламентовані простої 2,5% , год.  

8. Кількість робочих годин у зміну, год.  

9. Плановий реальний (ефективний) фонд робочого часу, год.   

Розрахунок планової чисельності основних робітників зводимо до 

таблиця 2.10. 
 

Таблиця 2.10  

Розрахунок планової чисельності основних робітників 

Найме-

нування 

виробів 

Валова 

продук-

ція, шт. 

Час на технологічні 

операції, хв./шт. 
Обсяг робіт 

на виготов-

лення 

виробів, 

нормо-год. 

Фонд 

робочо-

го часу, 

год. К
о

еф
іц

іє
н

т 

в
и

к
о

н
ан

н
я
 н

о
р

м
 

П
л
ан

о
в
а 

ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 

р
о

б
іт

н
и

к
ів

, 
о

сі
б
 

t1 t2 t3 t4 

В
сь

о
го

 

Корпус 

підшип-

ника 

 15 30 20 10      

Корпус 

відбій-
ника 

 25 40 15 15   

Корпус 

муфти 
 15 40 30 25   

Всього Х Х Х Х Х Х  

 

2.3.2. Визначення планової чисельності  допоміжних робітників 

Чисельність допоміжних робітників визначаємо за нормою 

співвідношення допоміжних робітників до основних та за нормами 

обслуговування. Розрахунок зводимо до таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Склад і планова чисельність допоміжних робітників 
№ 

з.п. 

Посада або професія Розряд  Чисельність  

1.  Наладчики 5 4% від чисельності основних 

робітників 

2.  Заточники 4-5 6% від чисельності основних 

робітників 
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3.  Слюсарі з ремонту 

обладнання 

3-4 За нормами обслуговування 

4.  Слюсарі з обслуго-

вування обладнання 

3-5 За нормами обслуговування 

5.  Чергові слюсарі 

електрики 

3-5 За нормами обслуговування 

6.  Контролери 3-6 7% від чисельності основних 

робітників 

7.  Комірники - За кількістю робочих місць 

8.  Електрокарники - За кількістю робочих місць 

 Всього допоміжних робітників  

 

Чисельність допоміжних робітників, що визначається за нормами 

обслуговування ( пл

рдЧ ..
), розраховують за формулою 2.18: 

 

НО

КЗКО
Ч яообпл

рд


.. , (2.18) 

де КО– загальна кількість обладнання, які необхідно обслуговувати 

робітникам, од.; 

Зоб – кількість змін роботи обладнання, змін (1,5-1,8); 

Кяо– коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову. 

НР
К яо




100

100
, 

де НР – плановий відсоток невиходів робітників на роботу, %. 

 

%100
..


чрНФ

НЯ
НР  

де НЯ – неявки робітників на роботу, днів; 

НФр.ч. – номінальний фонд робочого часу, днів. 

НО – норма обслуговування (кількість обладнання) на одного робітника, 

од. 

он

чр

Т

Ф
НО

.

..
  

де Тн.о. – норма часу обслуговування одного обладнання, год. 

 Чисельність допоміжних робітників, що визначається за кількістю 

робочих місць, розраховують за формулою 2.19: 
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.... оя

пл

рд КЗКРМЧ  , (2.19) 

де КРМ – кількість робочих місць (для комірника – 2; для 

електрокарника – 4); 

З – кількість змін роботи підприємства (2 зміни). 

 

2.3.3. Розрахунок чисельності керівників, фахівців та іншого 

персоналу 

Розрахунок планової чисельності визначається за штатно-

номенклатурним методом. Вихідні дані для розрахунку подані в таблиці 

2.12. 

Таблиця 2.12  

Штатний розпис 

Найменування посади Чисель-

ність 

Заробітна плата, 

грн. 

Керівники 

1. Керівник підприємства 1 9000 

2. Начальник цеху 3 8900 

3. Головний бухгалтер  1 8200 

4. Начальник планового відділу 1 8000 

Фахівці 

1. Інженер-технолог І категорії 2 7500 

2. Інженер-технолог ІІ категорії 2 7200 

3. Інженер-технолог ІІІ категорії 1 7000 

4. Механік цеху 3 7000 

5. Інженер по нормуванню І 

категорії 

 

2 

7200 

6. Економіст 2 7000 

7. Бухгалтер 5 6800 

8. Змінний диспетчер 3 6800 

9. Старший майстер 3 6700 

10. Майстер 6 6600 

Молодший обслуговуючий персонал (МОП) 

1. Прибиральниці  6 5000 

Інші  

1. Табельник 3 5500 

2. Нарядник 3 5500 

3. Обліковець  3 5500 

Всього    



19 
 

2.3.4. Розрахунок фонду оплати праці основних робітників 

Розраховуємо нормовану заробітну плату основних робітників за 

годинною тарифною ставкою (формула 2.20).  

 

  ...... чр

пл

іпрі

пл

пр ФЧГТСЗП , (2.20) 

де ГТСі – годинна тарифна ставка робітників-погодинників і-того 

розряду, грн./год.; 
пл

іпрЧ ..
 – планова чисельність робітників погодинників і-того розряду, 

осіб; 

Фр.ч. – корисний фонд робочого часу одного середньооблікового 

робітника в плановому періоді, год. 

Годинна тарифна ставка для робітників машинобудування 

визначається за таблицею 2.13. 

 

Таблиця 2.13 

Годинні тарифні ставки робітників машинобудівного підприємства 
Види виробів та робіт Кваліфікаційні тарифні розряди 

2 3 4 5 6 7 

Годинна тарифна ставка 

1. Слюсарі, верстатники 

широкого профілю, зайняті 

на універсальному 

устаткуванні. Працівники з 

виготовлення з особливо 

точних відповідальних і 

складних прес-форм, 

приладів для устаткування 

7,61 8,19 9,09 10,29 13,69 14,37 

2. Верстатні роботи по 

обробці матеріалів 

різанням, штамповці, 

роботи з виготовлення і 

ремонту інструменті та 

оснащення 

7,2 7,86 8,68 9,74 11,15 - 

3. Робітники зайняті на 

інших роботах, не 

пов’язаних з основним 

виробництвом 

6,71 7,27 8,05 9,07 10,33 - 
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Для розрахунків приймаємо таке співвідношення чисельності 

основних робітників різних розрядів: 4 розряд – 45 %; 5 розряд – 30%; 6 

розряд – 20 %; 7 розряд – 5 %.  

Розрахунки зводимо до таблиці 2.14. 

 

Таблиця 2.14 

Розрахунок нормованої заробітної плати основних робітників-

погодинників 
Основні робітники Чисель-

ність, 

осіб 

Годинна 

тарифна 

ставка, 

грн./год. 

Корисний 

фонд 

робочого 

часу, год. 

Нормована 

заробітна 

плата, тис. 

грн. 

Робітники 4 розряду     

Робітники 5 розряду     

Робітники 6 розряду     

Робітники 7 розряду     

Всього  Х Х  

Розраховуємо доплати до нормованої заробітної плати основних 

робітників-погодинників. 

1. Премії за виконання виробничих завдань встановлюються у розмірі 

30 % від нормованої заробітної плати. 

2. Доплата за роботу у важких і шкідливих умовах розраховується за 

формулою 2.21: 

 

пл

чрі
і

і

пл

у ФЧР
ДТС

ГТСД ...
100

 , (2.21) 

де пл

уД .
 – розмір доплати до тарифної ставки, % (8 %); 

ЧРі – чисельність робітників, які одержують певний розмір доплат, 

осіб. Для розрахунку приймаємо 20 % від всіх основних робітників 

(розподіл за розрядами такий: 4 розряд – 80%; 5 розряд – 15 %; 6 розряд – 

5 %). 

3. Доплата за професійну майстерність розраховується за формулою 

2.22: 

пл

чрі
і

і

пл ФЧР
НТС

ГТСНПМ ..
100

 , (2.22) 

де НТСі – розмір надбавки до тарифної ставки, % (5 %); 
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ЧРі – чисельність робітників, які одержують певний розмір доплат, осіб. 

Для розрахунку приймаємо 30 % від всіх основних робітників (розподіл 

за розрядами такий: 5 розряд – 70%; 6 розряд – 30 %). 

4. Доплата за роботу у нічний час розраховується за формулою 2.23: 

ФНЧЧРКГТСДНЧ інчі

пл  ,  (2.23) 

де ГТСі – годинна тарифна ставка 4 розряду, грн./год.; 

Кнч – коефіцієнт доплат за кожну годину нічної роботи (0,2); 

ЧРі – чисельність робітників, що працюють у нічний час (30% від всіх 

основних робітників), осіб; 

ФНЧ – фонд нічного часу одного середньооблікового робітника, год. 

Режим роботи в нічний час вважається з 22
00

 поточного дня до 6
00

 

наступного дня. 

І зміна з 8
30

 – 17
00

; 

ІІ зміна з 17
00

 – 1
30

. 

5. Доплата бригадирам за керівництво бригадою розраховується за 

формулою 2.24: 

бр

бр

і

пл К
Д

ГТСДКБ 
100

,  (2.24) 

де ГТСі – годинна тарифна ставка 6 розряду, грн./год.; 

Дбр – розмір доплати бригадиру за керівництво бригадою до тарифної 

ставки, % (4 %); 

Кбр – кількість бригад (з розрахунку чисельності однієї бригади 15 осіб 

для основних робітників і 5 – осіб для допоміжних). 

6. Оплата основних і додаткових відпусток розраховується за 

формулою 2.25: 

пл

чр

відппл

від
Ф

Д
ФОПФОП

..

. ,  (2.25) 

де пл

чрФ ..
– номінальний фонд робочого часу одного працівника в днях; 

ФОП – плановий фонд оплати праці, грн.: 

 і

пл

пр ДЗПФОП ..   (2.26)
 

де  іД – сума доплат до денного фонду оплати праці, грн.; 

Двідп. – середня планова тривалість відпустки одного працівника, днів. 
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 Розрахунок загальної суми доплат зводимо у таблицю 2.14. 

 

 Таблиця 2.14  

Доплати до заробітної плати основних робітників 
Категорії 

основних 

робітників 

Кількість 

робітників, 

осіб 

Годинна 

тарифна 

ставка, 

грн. 

Фонд 

робочого 

часу, 

год./ос. 

Норматив 

доплати 

Доплата до 

заробітної 

плати, тис. 

грн. 

1. Робітники, що 

отримують премії 

   
30 % 

 

2. Робітники, що 

отримують допла-

ти за роботу у 

важких і шкідли-

вих умовах 

   

8% 

 

- робітники 4 р.     

- робітники 5 р.     

- робітники 6 р.     

3. Робітники, що 

отримують допла-

ту за професійну 

майстерність 

   

5% 

 

- робітники 5 р.     

- робітники 6 р.     

4. Робітники, що 

отримують допла-

ту за роботу у ніч-

ний час 

   

0,2% 

 

5. Робітники, що 

отримують допла-

ту за керівництво 

бригадою 

   

4% 

 

6. Робітники, що 

отримують допла-

ти за основну і до-

даткову відпустки 

- - - - 

 

Всього х х х х  

 

 2.3.5. Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників 

 

 1. Розраховуємо нормовану заробітну плату допоміжних робітників за 

годинною тарифною ставкою (див. формулу 2.21). Розряди допоміжних 

робітників подані в таблиці 2.11. (студенти самостійно за кожною 

категорією робітників розподіляють розряди). Розрахунок нормованої 
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заробітної плати зводимо до таблиці 2.15. Заробітна плата комірників та 

електрокарників розраховується за посадовими окладами. 

 Таблиця 2.15 

Нормована заробітна плата допоміжних робітників 
Посада або 

професія 

Чисель-

ність, осіб 

Розряд Годинна 

тарифна 

ставка, 

грн./год. 

або оклад, 

грн. 

Фонд 

робочого 

часу, год. 

Нормована 

заробітна 

плата, тис. 

грн. 

1. Наладчики      

2. Заточники      

3. Слюсарі по 

ремонту 

обладнання 

     

4. Слюсарі з 

обслуговування 

обладнання 

     

5. Чергові 

слюсарі 

електрики 

     

6. Контролери      

7. Комірники   5500 -  

8. Електрокар-

ники 

  5700 -  

Всього Х  Х Х  

  

Розраховуємо доплати до нормованої заробітної плати допоміжним 

робітникам. 

1). Премії за виконання виробничих завдань – 25 % від нормованої 

заробітної плани. 

2). Надбавки за професійну майстерність нараховуються аналогічно 

основним робітникам у розмірі 5% годинної тарифної ставки. 

3). Доплати за роботу у нічний час нараховуються аналогічно до 

основних робітників. 

4). Доплати бригадирам за керівництво бригадою нараховуються 

аналогічно основним робітникам. 

5). Оплата основних і додаткових відпусток нараховуються аналогічно 

основним робітникам. 

Результати розрахунків зводимо до таблиці 2.16. 
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Таблиця 2.16 

Розрахунок доплат до нормованої заробітної плати допоміжних 

робітників 
Посада або 

професія 

Чисель-

ність, 

осіб 

Годинна 

тарифна 

ставка, 

грн./год. або 

оклад, грн. 

Фонд 

робочого 

часу, год. 

Норматив 

доплати 

Доплати до 

нормованої 

заробітної 

плата, тис. грн. 

Робітники, що отримують премії 

1. Наладчики    

25 % 

 

2. Заточники     

3. Слюсарі по 

ремонту 

обладнання 

    

4. Слюсарі з 

обслуговування 

обладнання 

    

5. Чергові 

слюсарі 

електрики 

    

6. Контролери     

7. Комірники  5500 - 
20 % 

 

 

8. Електрокар-

ники 

 5700 -  

Робітники, що отримують надбавки за професійну майстерність 

1. Наладчики    

5 % 

 

2. Заточники     

3. Слюсарі по 

ремонту 

устаткування 

    

Робітники, що отримують доплати за роботу у нічний час 

1. Наладчики    

0,2 

 

2. Заточники     

3. Слюсарі по 

ремонту 

обладнання 

    

4. Слюсарі з 

обслуговування 

обладнання 

    

Робітники, що отримують доплати за керівництво бригадою 

1. Слюсарі по 

ремонту 

обладнання 

   

4 % 

 

2. Слюсарі з 

обслуговування 
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обладнання 

Всього доплат. Що входять до денного фонду оплати праці  

Оплата основних і додаткових відпусток  

Всього доплат допоміжним робітникам  

 

2.3.6. Розрахунок фонду оплати праці керівників, фахівців, МОП 

та інших спеціалістів 

 

Розрахунок проводиться за посадовими окладами згідно штатного 

розпису (таблиця 2.12). Премії до заробітної плати нараховуються у 

розмірі 8 % від окладу. Оплата чергових і додаткових відпусток 

нараховується аналогічно основним робітникам. Розрахунки зводимо до 

таблиці 2.17. 

Таблиця 2.17 

Фонд оплати праці керівників та спеціалістів 
Найменування 

посади 

Чисель-

ність, 

осіб 

Заробіт-

на 

плата за 

місяць, 

грн. 

Фонд 

основної 

заробітної 

плати, 

тис. грн. 

Премії, 

грн. 

Оплата 

відпусток, 

грн. 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. 

грн. 

1. Керівник 

підприємства 

1 9000     

2. Начальник 

цеху 

3 8900     

3. Головний 

бухгалтер  

1 8200     

4. Начальник 

планового 

відділу 

1 8000     

1. Інженер-

технолог І 

категорії 

2 7500     

2. Інженер-

технолог ІІ 

категорії 

2 7200     

3. Інженер-

технолог ІІІ 

категорії 

1 7000     

4. Механік цеху 3 7000     

5. Інженер по 

нормуванню І 

2 7200     
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категорії 

6. Економіст 2 7000     

7. Бухгалтер 5 6800     

8. Змінний 

диспетчер 

3 6800     

9. Старший 

майстер 

3 6700     

10. Майстер 6 6600     

11. 

Прибиральниці  

6 5000     

12. Табельник 3 5500     

13. Нарядник 3 5500     

14. Обліковець  3 5500     

Всього Х Х     

 

2.3.7. Зведений план чисельності і оплати праці за рік 

 

Узагальнюємо проведені в параграфі 2.3 розрахунки в таблицю 2.18. 

Таблиця 2.18 

Зведений план чисельності і плати праці на ____ рік 
Показники плану Од. 

виміру 

Значення показника 

в ___ році 

1. Обсяг виробництва продукції тис. грн.  

2. Чисельність персоналу осіб  

2.1. Робітники осіб  

2.2. Службовці осіб  

3. Фонд основної заробітної плати тис. грн.  

4. Фонд додаткової заробітної плати тис. грн.  

5. Фонд оплати праці тис. грн.  

5.1. Робітників тис. грн.  

5.2. Службовців тис. грн.  

6. Середньорічна заробітна плата тис. грн.  

6.1. Робітників тис. грн.  

6.2. Службовців тис. грн.  

7. Виробіток на одного працівника тис. 

грн./особу 
 

7.1. На одного робітника тис. 

грн./особу 
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2.4. Зведений кошторис витрат на виробництво продукції 

 

Зведений кошторис витрат складається у форму таблиці 2.19. 

Таблиця 2.19 

Зведений кошторис витрат на виробництво продукції, тис. грн. 
 Статті витрат План на рік 

1. Сировина і матеріали,   

2. Куповані напівфабрикати, комплектуючі 

вироби, роботи та послуги виробничого 

характеру від сторонніх організацій 

 

3.Паливо та енергія на технологічні цілі  

4. Основна заробітна плата (нормована 

заробітна плати + премії) 

 

5. Додаткова заробітна плата (доплати)  

6. Відрахування на соціальні заходи (22 %)  

7. Витрати на утримання та експлуатацію 

обладнання 

 

8. Загальновиробничі витрати  

Всього витрат  

 

2.4.1. Розрахунок кошторису витрат на утримання та 

експлуатацію обладнання 

Для даного розрахунку використаються дані попередніх розрахунків і 

заносяться в таблицю. 

Стаття 1. «Амортизація». Розраховується, використовуючи дані про 

наявне обладнання з технологічного процесу. 

Річний відсоток амортизації буде дорівнює 10 %. 

Стаття 2. «Поточний ремонт й експлуатація обладнання». З таблиці 

2.5 переноситься вартість допоміжних матеріалів. 

Витрати силової енергії розраховуються за формулою: 

енелпдес ЦФПотВ /. 13,1 
   (2.27)

 

де 1,13 - коефіцієнт, що враховує втрати силової енергії; 

Потд- сумарна потужність двигуна, кВт; 

Фп - дійсний фонд часу одиниці встаткування, годин.  

Для розрахунку: 

змуу КНФФ 
  (2.28)

 

де НФу – номінальний фонд робочого часу обладнання, год. (2008 год.); 

Цел/ен – ціна, грн. (1,75 грн.). 
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 Таблиця 2.20 

Розрахунок вартості обладнання 
Наймену-

вання 

обладнання 

 

Кіль-

кість, 

шт. 

Встанов

лена 

потужні

сть, кВт 

Середня 

ціна 

обладнан-

ня 

 

Сумарна 

потуж-

ність, 

кВт 

Вартість 

облад-

нання, 

тис. грн. 

Верстат 1  7,5 3990   

Верстат 2  7,5 3990   

Верстат 3  10,0 3250   

Верстат 4  3,0 650   

Верстат 5  7,5 3990   

Верстат 6  10,0 4250   

Верстат 7  7,5 6100   

Верстат 8  40,0 7670   

Електрокари  7,5 6000   

Всього   Х Х   

 

Витрати на заробітну плату переносяться з таблиці 2.15, 2.16 для 

працівників зайнятих ремонтом й експлуатацією встаткування. 

Відрахування на соціальні заходи розраховуються відповідно до 

Закону України - 22 % від фонду заробітної плати даної категорії 

працівників. 

Стаття 3. «Внутрішньозаводські перевезення вантажів». Дані витрати 

визначаються як заробітна плата з відрахуваннями на підставі 2.15, 2.16 і 

розрахунку амортизації транспортних засобів (електрокара). 

Амортизаційні відрахування становлять 15 %. 

Стаття 4. «Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів». На 

дані витрати відноситься заробітна плата заточників за таблицею 2.15, 

2.16, відрахування на соціальні заходи й витрати інструмента як послуги 

інших цехів. 

Елементи витрат на інструмент розраховуються по нормативах. 

Таблиця 2.21 

Норми витрати інструмента по механічному цеху 
Виробу Норма на 1000 деталей,грн. 

Корпус підшипника 147 

Корпус відбійника 170 

Корпус муфти 72 
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ІН
ВП

І 
1000

,                                      (2.29) 

де ВП–валова продукція, шт.; 

НІ – норма витрати інструмента, грн./шт. 

Стаття 5. «Інші витрати». Розраховується в розмірі 1 % від нормованої 

заробітної плати основних робітників (таблиця 2.22). 

 

Таблиця 2.22 

Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання 
Найменува-ння 

статті витрат 

Всього 

на рік 

У тому числі 

Матер. 

доп. 

Енер-гія З/плата Відрах. на 

соц. 

Амор-

тизація 

Послуги 

ін. цехів 

Інші 

1. Амортизація 

обладнання 

        

2. Поточний 

ремонт та 

експлуатація 

обладнання 

        

3. Внутрішньо-

заводські 

перевезення 

вантажів 

        

4. Вартість 

МШП 

        

5. Інші          

Всього         

 

4.2. Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат 

 

Розрахунок кошторису цехових витрат проводиться, використовуючи 

попередні дані, і результати заносяться в таблицю 2.23. 

Стаття 1. «Утримання апарату управління». На дану статтю 

відносяться витрати по заробітній платі керівників і фахівців з таблиці 

3.10і відповідно відрахування на соціальні потреби. 

Стаття 2. «Утримання іншого персоналу». На дану статтю 

відносяться: заробітна плата контролерів, комірників, МШП й іншого 

персоналу – таблиця 2.15, 2.16 з відповідними відрахуваннями на 

соціальні заходи. 

Стаття 3. «Утримання будинків і споруджень». Розраховуються 

елементи витрат: амортизація будівель, витрати на освітлення й 

опалення. 
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Таблиця 2.23 

Кошторис загальновиробничих витрат 
Найменування 

статті витрат 

Усього 

на рік, 

тис. 

грн. 

У тому числі по елементах 

Енергія 

 

З/плата Відрах 

на соц. 

заходи 

Аморти-

зація 

Послуги 

інших 

цехів 

Інші  

Утримання 

апарата керування 

       

Утримання іншого 

персоналу 

       

Утримання 

будинків і 

споруджень 

       

Поточний ремонт 

будинків і 

споруджень 

       

Вартість МШП        

Раціоналізація й 

винахідництво 

       

Охорона праці        

Інші         

Усього         

Амортизація будівель розраховується: 

3м

б

в ЦhSБ  , (2.30) 

де б

вБ  - вартість будівель, тис. грн.; 

S – площа, м
2
; 

h - висота будівель (h = 6м); 

Цм
3
 – ціна одного м

3
 виробничих приміщень і споруджень (Цм

3
 = 250 

грн./м
3
). 

Річні амортизаційні відрахування будівель становлять 5%. 

Витрати на освітлення розраховуються виходячи із середніх витрат на 

1 м
2
 виробничої площі і кількості годин світлового навантаження: 

енелосвосвосв ЦSФНС / ,  (2.31) 

де Носв – середні витрати електроенергії на м
2
 освітлювальної площі, 

кВт-год (приймається 12 Вт-год. на м
2
); 

Фосв – кількість годин світлового навантаження (2500 годин). 

Витрати на опалення цеху розраховуються по нормативах у вартісній 

формі на 1000 м
3 
. 

опалопал Н
hS

С 



1000

,  (2.32) 
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де Нопал– норматив опалення на 1000 м
3
 опалювальної площі, грн. 

(приймаємо у розмірі 5500 грн.); 

h – висота приміщення (для розрахунку приймається 6 м).   

Стаття 4. «Поточний ремонт будинків і споруджень». Витрати 

відносяться на елемент «Послуги інших цехів» і визначаються в розмірі 3 

% від вартості будинків і споруджень. 

Стаття 5-7. Витрати відносяться на елемент «Інші витрати» й 

«Послуги інших цехів» і розраховуються по нормативах: 

Раціоналізація – 25 грн. на одного основного робітника в рік. 

Охорона праці - витрати на впровадження організаційно-технічних 

заходів щодо охорони праці з розрахунку 1 % від фонду основної 

заробітної плати. 

Витрати на спецодяг становлять 65 грн. на одного робітника. 

Інші витрати (службові відрядження) – 3 % від фонду оплати праці 

керівників і фахівців. 

 

2.5. Фінансовий план підприємства 

 

Показники фінансового плану зводимо до таблиці 2.24. 

 

Таблиця 2.24  

Оперативний фінансовий план підприємства, тис. грн. 
№ 

з.п. 

Статті Плановий рік 

Надходження 

1.  Виручка від реалізації продукції основної діяльності  

2. Виручка від реалізації основних засобів, 

нематеріальних активів, непотрібний і зайвих 

залишків сировини і матеріалів 

 

3. Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та 

депозитів 

 

4.  Надходження від погашення дебіторської 

заборгованості 

 

5.  Кредити отримані  

6.  Надходження від орендної плати  

Всього надходжень  

Видатки 

1. Оплата за товарно-матеріальні цінності  

2. Заробітна плата працівників підприємства  
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3. Платежі до бюджету  

3.1. Податок на додану вартість  

3.2. Податок на прибуток  

3.3. Інші податки  

4. Внески на обов’язкове соціальне страхування  

5. Погашення кредиторської заборгованості  

6. Сплата відсотків за кредит  

7. Авансові платежі  

8. Інші видатки  

Всього видатків  

 Перевищення надходжень над видатками  

 Перевищення видатків над надходженнями  

 Залишок коштів на початок року  

 Залишок коштів на кінець року  

 

Рекомендації до розрахунку статей фінансового плану. 

1. При розрахунку виручки від реалізації продукції необхідно врахувати, 

що із всієї продукції, яка підлягає продажу, неоплаченою є  10 %, а також 

проводити нарахування 20% ПДВ. 

2. Виручка від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, 

непотрібний і зайвих залишків сировини і матеріалів становить 0,5 % 

виручки від реалізації продукції. 

3. Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів 

приймаються на рівні 2 % виручки від реалізації продукції. 

4. Надходження від погашення дебіторської заборгованості приймається 

на рівні 75 % неоплаченої продукції. 

5. Підприємством отримано кредити (див. вихідні дані) під 20 % річних 

на 2 роки. 

6. Оплата за товарно-матеріальні цінності приймається рівним обсягу 

постачання матеріальних ресурсів. 

7. Для визначення податку на прибуток, необхідно розрахувати суму 

отриманого прибутку від реалізації основної продукції. 

8. Погашення кредиторської заборгованості підлягає 50 % суми кредиту. 

9. Оплата відсотків за кредит здійснюється у розмірі 20 % від суми 

заборгованості. 

10. Залишок коштів на початок року становить 300 тис. грн.  
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