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4. Підготовка кадрів за державним замовлен-

ням, що займалися б інноваційним розвитком 

усіх складових виробничого потенціалу.
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У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація. У статті розглянуті питання обліку процесів матеріального забезпечення у системі управ-

ління виробництва кондитерської продукції і запропонований автоматизований розрахунок залишків сиро-

вини за калькуляційними нормами для контролю за використанням сировини у виробничому процесі.
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Summary. In the article the questions of account of processes of the financial providing are considered in the 

control of production of pastry goods system and the automated calculation of tailings of raw material is offered on the 

norms of calculations for control of the use of raw material in a production process.
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Постановка проблеми. Облік — один із основ-

них засобів отримання інформації, тому він є осно-

вою управління виробництвом. Ринкові перетво-

рення в Україні супроводжуються реформуванням 

оперативного, бухгалтерського, управлінського 

обліку. Ефективно керувати самостійним підпри-

ємством набагато складніше, ніж підприємством, 

що працювало в умовах адміністративної системи 

господарювання. Отже, економічні перетворення 

в Україні нерозривно пов’язані з пошуком прин-

ципово нових методів управління виробництвом і, 

зокрема, матеріальними ресурсами, котрі є одними 



Економіка та управління підприємствами

81

із визначальних чинників. Тому особливої актуаль-

ності набуває проблема вдосконалення методики 

оперативного і бухгалтерського обліку, контролю 

та аналізу матеріалів і сировини.

Реформування систем обліку, контролю та 

аналізу, продиктоване також і суто прикладними 

аспектами діяльності підприємств і тому має ба-

зуватися на логічному комплексному підході із 

застосуванням комплексної автоматизації вироб-

ництва [1; с. 128].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необ-

хідно відзначити, що питання, які характеризують 

порядок обліку, контролю та аналізу використан-

ня матеріальних ресурсів, детально розглядалися 

багатьма економістами, і це відтворено ними у 

статтях, навчально-методичній літературі.

Однак окремі питання стосовно організації 

обліку, контролю та аналізу матеріалів і сировини 

на виробничому підприємстві недостатньо дослі-

джені, і тому вони потребують науково обґрунто-

ваних рекомендацій. Так, ще нечітко визначені 

напрямки вдосконалення обліку операцій з над-

ходження, відпуску та використання матеріалів і 

сировини, а також контролю за їх збереженням 

і використанням із застосуванням сучасних ін-

формаційних технологій. Певні зміни потрібні й 

у методиці аналізу матеріалів і сировини з ураху-

ванням специфічних особливостей виробництв у 

різних галузях промисловості.

Отже, на практиці на підприємствах недостат-

ньо реалізуються можливості обліку, контролю та 

аналізу використання матеріалів і сировини. На 

багатьох підприємствах немає відповідних умов, 

які б сприяли підвищенню ефективності облікових 

робіт, тому відсутні надійні перепони фактам несво-

єчасного оприбуткування матеріалів і сировини, їх 

крадіжок або викристанню не за призначенням, що 

нерідко буває під час виробничої діяльності.

Мета статті — розглянути питання обліку 

процесів матеріального забезпечення у системі 

управління виробництва кондитерської продук-

ції і розробити автоматизований розрахунок за-

лишків сировини за калькуляційними нормами 

для контролю за використанням сировини у ви-

робничому процесі.

Виклад основного матеріалу. Облік є однією з 

найбільш трудомістких функцій управління під-

приємством.

У відношенні до підприємства розрізняють вхід-

ні, внутрішні й вихідні потоки інформації (вхідну, 

внутрішню й вихідну інформацію). Від раціональної 

організації потоків інформації, способів збору, реє-

страції, передачі, зберігання й обробки інформації, її 

складу і своєчасного отримання залежать оператив-

ність та ефективність управління підприємством.

Облік складських і торговельних операцій здій-

снюється за мірою отримання матеріалів (сирови-

ни) та відвантаження готової продукції (товарів).

Закупка (продаж) товару (сировини) відбува-

ється за схемою, яка наведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема постачання матеріалів (сировини) 

та продажу товару

Розглянемо інформаційні потоки операцій з 

постачання матеріалів (сировини) та продажу то-

вару на підприємстві, яка зображена на рис. 1.

Замовник робить заявку у менеджера на потріб-

ні йому кондитерські вироби. Менеджер виставляє 

рахунок на оплату і посилає (віддає) замовникові. За 

наявності готової продукції на складі резервується 

необхідна кількість. Якщо готової продукції на скла-

ді немає, то оформлюється виробниче замовлення 

на виготовлення потрібних виробів, де указується 

дата складання заявки, прізвище відповідального 

менеджера, найменування продукції і крайні термі-

ни її доставки. Оформлена заявка поступає у відділ 

постачання, де всі заявки сортуються залежно від 

замовленої продукції, від термінів постачання і т. д.

Менеджер, маючи ці дані, уточнює терміни 

доставки готової продукції з клієнтом. Після того, 

як замовник зробив оплату виставленого йому 

рахунку, він може приїхати за замовленою про-

дукцією або замовлена продукція відвозиться за-

мовнику на транспорті виробника. Менеджер, що 

працює із замовником, оформляє необхідні доку-

менти і відпускає замовлену продукцію.

У процесі виготовлення замовлених виробів 

необхідно спочатку розрахувати перелік і кіль-

кість матеріалів і сировини, потрібних для їх ви-

готовлення, а потім проконтролювати їх розхід 

за калькуляційними нормами, тому автоматиза-

ція цих розрахунків за допомогою використання 

баз даних і нових інформаційних технологій стає 

дуже актуальною [2; с. 246].

Для проведення розрахунків необхідні дані 

щодо калькуляційних норм витрат матеріалів та 

сировини на виготовлення замовленої продукції, 

які можуть бути отримані в результаті обробки да-

них на ЕОМ, як показано на рис. 2.

Випуск виробів формується на основі ви-

робничих замовлень, кількість і наповнення яких 

часто змінюються, тому швидкість проведення 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (19) 2012

82

Рис. 2. Схема обробки інформації під час розрахунку необхідної для виготовлення замовленої продукції 

сировини та контролю за її використанням

розрахунків дозволяє підвищити ефективність 

планування закупки матеріалів і сировини та 

контролю за їх використанням.

Алгоритм вирішення задачі автоматизації 

аналізу обліку матеріалів і сировини на виробни-

цтві кондитерської продукції, запропонований 

авторами, складається з певних етапів:

— формується перелік і кількість виробів із 

замовлень продукції, які мають бути виготовлені 

або вже виготовлені за певний період;

— використовуючи норми сировини на виго-

товлення одиниці продукції з довідника «Калькуля-

ції виробів», визначається перелік і кількість сиро-

вини, яка необхідна за нормами для виготовлення 

одиниці продукції, а перемноживши її на кількість 

продукції, що має бути виготовлена, визначається 

повний перелік і кількість сировини для виготов-

лення замовленої продукції за нормами;

— використовуючи дані щодо залишків сиро-

вини на складі, формується заявка на закупку не-

достатньої кількості сировини, яка буде потрібна 

для виготовлення замовлень;

— використовуючи норми сировини на ви-

готовлення одиниці продукції з довідника «Каль-

куляції виробів», визначається перелік і кількість 

сировини, яка необхідна за нормами для виготов-

лення одиниці продукції, а перемноживши її на 

кількість вже виготовленої продукції, визначається 

повний перелік і кількість сировини для виготов-

лення замовленої продукції за нормами;

— використовуючи дані щодо залишків си-

ровини на початок планового періоду, розрахову-

ються залишки сировини за нормами на момент 

інвентаризації залишків сировини на складі;

— маючи дані щодо фактичних залишків си-

ровини, отриманих під час інвентаризації, здій-

снюємо їх порівняльний аналіз із залишками, які 

мали би бути при витрачанні матеріалів за норма-

ми калькуляції виробів;

— на основі цього аналізу можна здійснювати 

контроль за використанням сировини у виробни-

чому процесі та приймати управлінські або адмі-

ністративні рішення.

Для розрахунку відпускної ціни продукції 

перш за все треба підрахувати вартість матеріалів, 

з яких вона виготовляється, та вартість праці ро-

бітників, що її виготовляють [3; с. 487].

Кількість i-го матеріалу в j-х виробах М
ij
 роз-

раховується за формулою [4; с. 201]:

 М
ij
 = N

ij
*K

j
, (1)

де i — матеріал;

j — виріб;

N
ij
 — норма i-го матеріалу в j-му виробі за 

калькуляцією;

K
j
 — кількість j-х виробів.

Загальна кількість i-го матеріалу розрахову-

ється за формулою:

 М
i
 = N

ij 
,

 
(2)

де М
ij
 — кількість i-го матеріалу в усіх j-х виробах.

Для вирішення поставленої задачі автором була 

запропонована підсистема, яка реалізована й апро-

бована у системі управління виробництва кондитер-

ської продукції на ТОВ «КОНТУР» м. Бер дянськ, 

головне меню якої приведене на рис. 3.

Рис. 3. Головне меню підсистеми ТОВ «КОНТУР»

Вона складається с наступних автоматизова-

них робочих місць (АРМ):

АРМ «СКЛАДЫ»;

АРМ «ПРОИЗВОДСТВО»;

АРМ «РАСЧЕТ С КЛИЕНТАМИ» [5; с. 176].

Приклад функцій, реалізованих для обробки 

даних певного складу, наведений на рис. 4.

Для аналізу поточних залишків сировини на 

складі використовуються критерії відбору (рис. 5).

Приклад виводу поточних залишків сирови-

ни на складі на певну дату наведений на рис. 6.



Економіка та управління підприємствами

83

Рис. 4. Приклад підменю підсистеми 

«Центральний склад»

Рис. 5. Приклад вибору критеріїв для розрахунку 

поточних залишків сировини на складі на певну дату

Рис. 6. Приклад виводу поточних залишків сировини 

на складі на певну дату

Для роботи підсистеми сировина розбивається 

на групи сировини, а вже у групі їй надається унікаль-

ний номенклатурний номер, як показано на рис. 7.

Приклад роботи з довідником «Калькуляція 

виробів» наведений на рис. 8.

Приклад функцій підсистеми «Производ-

ство» наведений на рис. 9.

Для проведення розрахунків поточних за-

лишків сировини використовується вибір пара-

метрів, як показано на рис. 10.

Результат розрахунку залишків сировини за нор-

мами калькуляції виробів наведений на рис. 11.

Рис. 7. Приклад роботи з довідником «Сировина»

Рис. 8. Приклад роботи з довідником 

«Калькуляція виробів»

Рис. 9. Приклад функцій підсистеми «Производство»

Рис. 10. Приклад вибору параметрів для проведення 

розрахунків поточних залишків сировини на певну дату
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Висновки. Запропонована автоматизація роз-

рахунків дозволяє на основі нормативно-довідкової 

інформації розраховувати кількість сировини, по-

трібної для виготовлення замовленої продукції, що 

дозволяє планувати закупку потрібних матеріалів і 

сировини та контролювати використання сировини 

у процесі виробництва кондитерської продукції.
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Рис. 11. Приклад звіту розрахованих залишків 

сировини за нормами калькуляції виробів 

на певну дату

Аналіз використання сировини можна роби-

ти за різними критеріями, як показано на рис. 12.

Рис. 12. Приклад вибору критеріїв для аналізу 

використання сировини

Аналіз використання сировини відобража-

ється у звіті (рис. 13).

Рис. 13. Приклад аналізу використання сировини 

на певну дату

Для зберігання і роботи з інформацією за-

пропонована схема даних, яка наведена на 

рис. 14.

Структура, реквізитний склад та типи даних 

основних таблиць розробленої підсистеми наве-

дені на рис. 15.

Рис. 14. Приклад схеми даних розробленої підсистеми

Рис. 15. Приклад структури, реквізитного складу 

та типів даних основних таблиць розробленої 

підсистеми
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