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ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглянуті питання комплексної автоматизації бухгалтерського й оперативного,
фінансового й управлінського обліку підприємства та запропонований автоматизований розрахунок відпус]
кної ціни продукції виробничого підприємства.
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Постановка проблеми. Облік є одним із най�
головніших засобів отримання інформації і осно�
вою національного управління. Курс на ринкові
перетворення в Україні супроводжується реформу�
ванням бухгалтерського обліку. Аналіз і вдоскона�
лення досвіду дозволяють розвивати і обґрунтову�
вати методологічні засади побудови системи об�
ліку [1]. Ефективне рішення цього при великому
обсязі інформації неможливе без використання
комп’ютерних систем автоматизації оперативно�
го, бухгалтерського й управлінського обліку.

При автоматизації обліку підприємств розріз�
няють інформаційні комп’ютерні системи, призна�
чені для автоматизації ведення бухгалтерського
обліку, і системи, які призначені для виконання
облікових робіт, пов’язаних з оперативним обліком
виробництва, зберігання і продажу продукції.

На відміну від бухгалтерських програм, які
здебільшого забезпечують складання звітності,
системи оперативного й управлінського обліку —
це інструмент бізнесу. Проте найбільший ефект
досягається при проведенні комплексної автома�
тизації бухгалтерського й оперативного, фінансо�
вого й управлінського обліку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На
сьогодні існує багато публікацій щодо обчислен�
ня відпускної ціни продукції підприємства. Як
правило, вони базуються на обчисленні планової
собівартості продукції [2].

Собівартість — це фінансові витрати підпри�
ємства, направлені на обслуговування поточних
витрат по виробництву і реалізації товарів і послуг.
Собівартість включає витрати на матеріали, на�
кладні витрати, енергію, заробітну плату, аморти�
зацію і под. Основною метою планування собівар�
тості є виявлення і використання наявних резервів
зниження витрат виробництва і збільшення внут�

рішньогосподарчих накопичень для того, щоб
збільшити рентабельність підприємства. Знижую�
чи витрати виробництва в результаті заощаджен�
ня минулої і живої праці, промисловість доби�
вається разом із зростанням накопичень збільшен�
ня об’єму випуску продукції. Плани за собіварті�
стю повинні виходити з прогресивних норм вит�
рат праці, використання устаткування, витрати
сировини, матеріалів, палива й енергії з урахуван�
ням передового досвіду інших підприємств. Тільки
за умови науково організованого нормування вит�
рат можна виявити і використовувати резерви
подальшого зниження собівартості продукції.

Планова собівартість визначається шляхом
техніко�економічних розрахунків величини вит�
рат на виробництво і реалізацію всієї товарної
продукції і кожного виду виробів. Залежно від
характеру виробництва застосовується ряд показ�
ників, що характеризують собівартість продукції.

При випуску одного виду продукції со�
бівартість одиниці цієї продукції є показником
рівня і динаміки витрат на її виробництво. План
підприємства містить також зведений кошторис
витрат на виробництво і планові калькуляції со�
бівартості окремих виробів.

Мета дослідження. Розробити автоматизова�
ний розрахунок планової собівартості продукції
за нормативним методом та відпускної ціни про�
дукції виробничого підприємства.

Виклад основного матеріалу. Для автоматизації
розрахунку відпускної ціни продукції виробничо�
го підприємства необхідно перш за все автомати�
зувати розрахунок планової собівартості продукції.

З калькуляційних статей планової собівартості
продукції суто економічними елементами є такі:

— матеріальні затрати;
— сировина і матеріали;
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— поворотні відходи;
— куповані комплектуючі вироби та напів�

фабрикати;
— заробітна плата працівників, зайнятих у

виробництві;
— відрахування на соціальне страхування

працівників, зайнятих у виробництві;
— амортизація основних засобів, що експлу�

атуються безпосередньо у процесі виробництва;
— послуги сторонніх організацій, спожиті

безпосередньо у виробництві продукції;
— паливо й енергія, спожиті з технологічною

метою;
— витрати на підготовку й освоєння вироб�

ництва;
— загальновиробничі витрати;
— витрати на утримання й експлуатацію об�

ладнання;

— адміністративні витрати;
— втрати від браку;
— інші виробничі витрати;
— позавиробничі витрати (витрати на збут).
До кожної з цих статей можуть входити будь�

які з перерахованих вище економічних елементів.
Перед виготовленням виробничих замовлень

клієнту необхідно вказати відпускну ціну про�
дукції, яка в наш час може швидко змінюватися
(міняються матеріали та ціни на них, змінюється
вартість праці тощо), тому автоматизація розра�
хунку відпускної ціни стає дуже актуальною.

Для проведення розрахунків необхідні дані
про вживаність деталей на вироби, норми витрат
матеріалів та норми витрат робочої сили на їх
виготовлення, які можуть бути отримані в резуль�
таті обробки конструкторських специфікацій
виробів на ЕОМ, як показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема обробки інформації при розрахунку відпускної ціни продукції виробничого підприємства

Поточний план випуску виробів формується
на основі виробничих замовлень, кількість і на�
повнення яких може часто змінюватися, тому
швидкість проведення розрахунків на ЕОМ доз�
воляє до мінімуму скоротити час між початком
розрахунку і видачею готових результаті.

Алгоритм вирішення задачі розрахунку від�
пускної ціни продукції виробничого підприєм�
ства, запропонований автором, складається з
певних етапів:

— формується виробниче замовлення, в якому
вказується перелік виробів та їх кількість (для роз�
рахунку планової собівартості найчастіше цей пе�
релік складається з одного найменування продукції,
кількість якої дорівнює одиниці, в той же час, коли
необхідно порахувати планову собівартість запчас�
тин, то необхідно вказати їх перелік та кількість);

— далі розраховується кількість деталей для
виготовлення вказаної продукції. Це робиться
шляхом розчленування виробів (вузлів) на деталі,
з яких вони складаються. Для успішного виконан�
ня цього етапу та інших необхідно, щоб в ЕОМ у
реальному масштабі часу до конструкторських
специфікацій заносилися усі зміни складу виробів
і вузлів, а в маршрутно�технологічні картках —
правильні професії з кожної виробничої операції
з правильними нормами часу роботи. В конструк�
торських специфікаціях для кожного вузла («сбо�
рочный чертеж») наводиться перелік вузлів (озна�
ка «Признак разузловки» дорівнює 1) та простих
деталей (ознака «Признак разузловки» дорівнює 0)
та їх кількість. Процес розчленування реалізуєть�
ся з використанням рекурсійної функції, яка вик�
ликає саму себе до тих пір, доки кожний вузол,
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який задається на її вході, не буде розчленований
з використанням конструкторських специфікацій
тільки на прості деталі, після чого в робочу табли�
цю буде заноситися (з накопичуванням) порахо�
вана кількість простих деталей;

— використовуючи перелік деталей, за допо�
могою маршрутно�технологічних карт по кожній
деталі визначається кількість матеріалу, яка не�
обхідна за нормами для виготовлення цієї деталі,
а перемноженням її на кількість деталей та ціну
матеріалу з номенклатури матеріалів (середню або
максимальну) визначається вартість матеріальних
ресурсів (стаття «матеріали»);

— використовуючи перелік деталей та їх
кількість, за допомогою маршрутно�технологіч�
них карт по кожній виробничій операції визна�
чаються професії робітників, які виготовляють ці
деталі, і перемноженням норми робочого часу, яка
необхідна для виготовлення однієї деталі, на от�
риману при розчленуванні вузлів їх кількість,
підсумовується час, необхідний для виконання
виробничого замовлення, по професіях;

— маючи підраховані за нормативним мето�
дом вартість матеріалів і зарплату основних робіт�
ників, за формулами (параметри розрахунку зна�
ходяться в довіднику, і їх можна змінювати) роз�
раховуються інші статті планової калькуляції.

Для розрахунку відпускної ціни продукції
перш за все треба підрахувати вартість матеріалів,
з яких вона виготовляється, та вартість праці
робітників, що її виготовляють [3].

Кількість j�го матеріалу М
j
  розраховується за

формулою:

М
j
 = Σm

ij
, (1)

де: i — i�та технологічна операція;
j — j�й матеріал;
m

ij
 — кількість основного та допоміжного

матеріалу, яка потрібна для виконання i�ї техно�
логічної операції.

Загальна вартість матеріалів ZM:

ZM = Σ(C
j 
*M

j
), (2)

де: C
j
 — ціна одиниці j�го матеріалу;

M
j
 — кількість j�го матеріалу.

Загальний час роботи T
j
 по j�тій робочій сітці,

яка залежить від професії робітника, його розря�
ду та коефіцієнту шкідливості умов праці, розра�
ховується за формулою:

T
j
 = Σt

ij
, (3)

де: i — i�та технологічна операція;
j — j�та робоча сітка;
t

ij
 — час виконання i�ї технологічної операції

по j�й робочій сітці.
Вартість праці робітників (зарплата) Z:

Z = Σ(V
j 
*T

j
), (4)

де: j — j�та робоча сітка;
V

j
 — вартість виконання технологічної опе�

рації по j�й робочій сітці;

T
j
 — загальний час роботи по j�й робочій

сітці.
Загальна вартість оплати праці ZO з урахуван�

ням премій:

ZO = Z *(1 + (KPREM/100)), (5)

де: KPREM — процент нарахування премій.
Додаткова оплата праці ZP з урахуванням

додаткових виплат:

ZP = ZO *KDZ/100, (6)

де: KDZ — процент додаткових виплат.
Відрахування на соціальне страхування ZSS:

ZSS = (ZO + ZP) *KSS/100, (7)

де: KDZ — процент додаткових виплат.
Загально�виробничі витрати ZOR:

ZOR = (ZO + ZP) *KOR/100, (8)

де: KOR — процент відрахувань на загально�ви�
робничі витрати.

Витрати на устаткування ZSMO:

ZSMO = ZOR *KSMO/100, (9)

де: KSMO — процент відрахувань на устаткування.
Цехові витрати ZCR:

ZCR = ZOR *KCR/100, (10)

де: KCR — процент цехових витрат.
Транспортні витрати ZTRS розраховуються в

залежності від вартості матеріалів ZM за формулою:

ZTRS = ZM *KTRS/100, (11)

де: KTRS — процент транспортних витрат.
Собівартість продукції ZPS розраховується за

формулою:

ZPS = ZM + ZTRS + ZO + ZP + ZSS +
+ ZOR + ZSMO + ZCR, (12)

де: ZM — вартість матеріалів;
ZTRS — вартість транспортних затрат;
ZO — вартість оплати праці;
ZP — вартість додаткової оплати праці;
ZSS — відрахування на соціальне страхування;
ZOR — загально�виробничі витрати;
ZSMO — витрати на устаткування;
ZСR — цехові витрати.
Накладні витрати ZNR розраховуються за

формулою:

ZNR = ZPS *KNR/100, (13)

де: ZPS — собівартість продукції;
KNR — процент накладних витрат.
Повна собівартість продукції ZZSB розрахо�

вується за формулою:

ZZSB = ZPS + ZNR, (14)

де: ZPS — собівартість продукції;
ZNR — накладні витрати.
Рентабельність продукції ZRENT розрахо�

вується за формулою:

ZRENT = ZZSB *KRENT/100, (15)
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де: ZZSB — повна собівартість продукції;
KRENT — процент рентабельності.
Оптова ціна продукції ZOPT розраховується

за формулою:

ZOPT = ZZSB + ZRENT, (16)

де: ZZSB — повна собівартість продукції;
ZRENT — процент рентабельності.
Податок на додаткову вартість ZNDS розра�

ховується за формулою:

ZNDS = ZOPT *KNDS/100, (17)

де: ZOPT — оптова ціна продукції;
KNDS — процент податку на додаткову вар�

тість.
Відпускна ціна продукції ZOPT розраховуєть�

ся за формулою:

ZOTP = ZOPT + ZNDS, (18)

де: ZOPT — оптова ціна продукції;
ZNDS — податок на додаткову вартість.
Для вирішення поставленої задачі автором

була запропонована підсистема «Розрахунок
відпускної ціни продукції», яка реалізована і ап�
робована на ТОВ «Південний завод гідравлічних
машин» м. Бердянськ. Вона складається з наступ�
них автоматизованих робочих місць (АРМ) [4]:

— АРМ «ДОВІДНИКИ»;

— АРМ «ВИРОБНИЧЕ ЗАМОВЛЕННЯ»;
— АРМ «РОЗРАХУНОК ВІДПУСКНОЇ

ЦІНИ».
АРМ «ДОВІДНИКИ» призначено для робо�

ти з нормативно�довідковою та технічною інфор�
мацією та виведення по ній звітів. У ньому пра�
цівники відділу головного конструктора оновлю�
ють інформацію про конструкторські специфі�
кації, відділи головного технолога та головного
металурга, підтримують інформацію маршрутно�
технологічних карт, номенклатуру матеріалів,
бухгалтерія оновлює ціни на матеріали номен�
клатури матеріалів, норми трудовитрат та їх вар�
тість у залежності від тарифної сітки, умов праці
та розряду працівника.

АРМ «ВИРОБНИЧЕ ЗАМОВЛЕННЯ» призна�
чено для формування виробничих замовлень та їх
аналізу. В ньому можна ввести перелік продукції або
запчастин, відпускну ціну яких треба розрахувати.

АРМ «РОЗРАХУНОК ВІДПУСКНОЇ ЦІНИ»
призначено для розрахунку потреби в деталях для
виготовлення продукції, розрахунку вартості ма�
теріальних і трудових ресурсів для виготовлення
цих деталей та розрахунку планової собівартості
і відпускної ціни продукції.

Для зберігання і роботи з інформацією запро�
понована схема даних, яка наведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема даних підсистеми «Розрахунок відпускної ціни продукції»

Структура таблиці для розрахунку відпускної
ціни продукції наведена на рис. 3.

Структура таблиці для розрахунку кількості
деталей продукції, для якої розраховується відпус�
кна ціна продукції, наведена на рис. 4.

Структура таблиці для розрахунку вартості
матеріалів наведена на рис. 5.

Структура таблиці для розрахунку вартості
трудових ресурсів наведена на рис. 6.

Висновки. Запропонована автоматизація роз�
рахунків дозволяє на основі нормативно�довідко�
вої інформації розраховувати кількість деталей, з
яких складається продукція, і відповідно кількість
і вартість матеріальних і трудових ресурсів, які
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Рис. 3. Структура таблиці «Робоча Калькуляція»

потрібні для їх виробництва, та планову со�
бівартість продукції за нормативним методом, що
дає можливість в автоматизованому режимі отри�
мати планову калькуляцію для визначення відпус�
кної ціни продукції.

За допомогою розробленої підсистеми можна
аналізувати прогресивність норм витрат, резерви
зниження собівартості і под. Виявлення резервів
зниження собівартості повинне спиратися на ком�
плексний техніко�економічний аналіз роботи
підприємства: вивчення технічного й організацій�
ного рівня виробництва, використання виробни�
чих потужностей і основних фондів, сировини і
матеріалів, робочої сили, господарських зв’язків.

Створення і впровадження підсистеми «Роз�
рахунок відпускної ціни продукції» необхідно
вести в рамках робіт зі створення єдиної автома�
тизованої системи управління виробництвом на
підприємстві [5].
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