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РЕАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Запропоновано розрахунок ефективності виробничої програми на основі досліджених науко-

во-методичних підходів. Надано розрахунки темпів росту та приросту вартості сировинних та матері-

альних затрат, темпів росту та приросту прибутку, темпів росту та приросту оптових цін в динаміці. 

Вказано на чутливість виробничої програми від вартості сировинних витрат.

Ключові слова: виробнича програма, чутливість виробничої програми, інвестиційний проект, чистий 

дисконтований прибуток, випуск товару, реалізація виробничої програми.

Summary. The calculation of the efficiency of the production program based on the research scientific and me-

thodical approaches. Courtesy of payments growth and surplus commodity and material costs, growth and profit growth, 

growth and growth of wholesale prices in the dynamics. Specified on the sensitivity of the production program of the cost 

of raw materials costs.

Key words: production program, the sensitivity of the production program, investment project, the net discounted 

income, commodity production, the implementation of the production program.

Постановка завдання. У сучасних реаліях ви-

робничі, а особливо машинобудівні, підприєм-

ства зазнають великих збитків. Через брак влас-

них оборотних коштів вітчизняні підприємства 

не мають змоги вводити у виробничу діяльність 

інноваційні розробки та проекти. Тому виробни-

чу програму підприємства, на наш погляд, можна 

вважати специфічним інвестиційним проектом. 

Постає завдання визначення ефективності реалі-

зації виробничої програми.

У рамках напряму теорії фірми проблема ви-

бору обсягу випуску товару інтерпретується з по-

зиції досягнення конкретних цілей підприємства. 

В якості таких цілей використовуються:

— максимізація прибутку. Ця мета відповідає 

неокласичній теорії фірми, заснованій на мар-

жиналістському підході (Ф. Візер, А. Маршалл, 

К. Менгер), і вважається умовою її довгостроко-

вого виживання [1; 2; 3];

— максимізація виручки (обсягу продажів). 

Пов’язана із необхідністю реалізації стратегії ви-

живання на ринку за рахунок збільшення ринко-

вої частки підприємства (У. Баумоль) [4];

— максимізація корисності для керівної лан-

ки. Визначається перевагами керівництва від-

носно рівня заробітної плати, інвестиційної ак-

тивності компанії і є наслідком ефекту розподілу 

прав контролю і власності (Р. Меріс) [5];

— досягнення задовільного розміру (норми) 

прибутку.

Результати дослідження. Проведемо аналіз 

чутливості виробничої програми підприємства 

до зміни вартості основного виду сировини, зо-

крема металу. Як критерій ефективності вироб-

ничої програми доцільно використати показник 

чистої приведеної вартості грошових потоків 

NPV (Net Profit Value) у зв’язку з тим, що цей 

показник є більш результативним ніж показник 

прибутку підприємства. Визначимо плановий 

обсяг грошових потоків згідно із запланованою 

виробничою програмою.

Результати аналізу законодавства України 

з питань інвестиційної діяльності, у тому числі 

щодо реалізації інвестиційних проектів, які по-

требують державної підтримки, свідчать, що з 

метою забезпечення стійкого росту надходження 

інвестицій в економіку України реалізовано низ-

ку практичних кроків, у тому числі в питаннях 

удосконалення нормативно-правової бази. Про-

те слід зазначити, що сьогодні залишається не до 

кінця врегульованим питання функціонування та 

реалізації інвестиційних проектів.

Аналіз можливостей ринку збуту продукції 

дає змогу зробити прогнозування обсягів реалі-

зації, що є досить важливим, оскільки його недо-

оцінка може призвести до втрати певної частки 

ринку збуту, а його переоцінка — до неефективно-

го використання введених за проектом виробни-

чих потужностей, тобто до неефективності зроб-

лених капіталовкладень.

Джерела коштів класифікують залежно від 

ступеня їх доступності: найбільш доступні власні 

кошти, тобто прибуток, далі залежно від ступеня 

збільшення строку мобілізації йдуть банківські 

кредити, позики, державна підтримка, нова емісія.

В основі процесу прийняття управлінських 

рішень інвестиційного характеру лежить оцінка 

й порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і 

майбутніх грошових надходжень. Загальна логіка 

аналізу з використанням формалізованих крите-

ріїв у принципі досить очевидна — необхідно по-

рівнювати розмір необхідних інвестицій із про-

гнозованими прибутками.

У цілому слід відмітити, що науковці по-

різному підходять до набору показників еконо-

мічної ефективності інвестицій. Але більшість 

виділяють такі показники, як чистий дискон-

тований прибуток, внутрішня норма прибутко-
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вості, індекс прибутковості та період окупності 

інвестицій [6; 7; 8; 9].

Зазначені показники базуються на дисконту-

ванні грошових потоків і є визнаними у світовій 

практиці як основні показники, що акумулюють 

вигоди від впровадження інвестиційного проекту.

Враховуючи зазначене, в якості основних по-

казників, які необхідні для визначення ефектив-

ності інвестиційного проекту, рекомендуємо:

— дисконтований період окупності (DPP);

— чистий дисконтований прибуток (NPV);

— внутрішня норма прибутковості (IRR);

— індекс прибутковості P
i
;

— ставка дисконтування (RD).

Слід відмітити, що ставка дисконту є основним 

економічним нормативом, який використовується 

під час оцінки ефективності інвестиційного проек-

ту, цей показник дає змогу визначити результати у 

майбутньому, тобто ставка дисконтування (RD) дає 

змогу оцінити вплив вартості коштів [1; 2]:
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Крім того, коефіцієнт дисконтування, що ви-

користовується для оцінки інвестиційних проек-

тів за допомогою методів, заснованих на дискон-

тованих оцінках, повинен відповідати тривалості 

періоду, закладеного в основу інвестиційного про-

екту (наприклад, річна ставка береться тільки в 

тому випадку, якщо тривалість періоду — рік).

Враховуючи зазначене, орієнтиром для оцін-

ки економічної ефективності інвестицій є рівень 

дисконту. Під час вибору ставки дисконтування у 

виконавчої влади є кілька можливостей:

— вибрати ставку відсотка за державним 

боргом. На жаль, ця ставка часто сама по собі не 

більш ніж результат рішень державних чиновни-

ків, і тому вона може не відображати альтернатив-

ну вартість інвестицій для економіки країни;

— вибрати альтернативні витрати з погляду 

суспільства, тобто вартість капіталу для комерцій-

них фірм або ставку прибутковості, що установле-

на приватними фірмами. Цей вибір привабливий, 

але потрібну інформацію не так просто одержати. 

Фірми використовують широкий діапазон базо-

вих ставок і часто встановлюють їх з урахуванням 

ризику. Додаткова складність полягає в тому, що 

комерційні фірми платять податки, а державні 

органи — ні. Тому інвестиції держави необхідно 

скорегувати з урахуванням податків, які платять 

приватні фірми. Це значить, що й ставку дисконту-

вання, яку використовує уряд, теж потрібно відре-

дагувати з урахуванням податків, що сплачуються 

комерційними фірмами. Якщо уряд використовує 

порівняну ставку дисконтування, то дисконтувати 

треба саме доходи до сплати податків;

— вибрати рівень дисконту, що відповідає дис-

контній ставці НБУ. Цей варіант здається найбільш 

прийнятним у поточних умовах України. Оскільки 

економічна ефективність інвестицій повинна ві-

дображати не тільки фінансові інтереси держави, 

але й інші результати передбачуваних інвестицій 

для суспільства, то норму дисконту, яка дорівнює 

дисконтній ставці НБУ, варто визнати її верхнім 

рівнем, а за практичної реалізації державних інвес-

тиційних проектів вона може бути трохи нижче.

Основні показники ефективності інвестицій-

ного проекту розраховуються за такими формулами:

1. Періодом окупності (payback period, PP) 

вважається тривалість періоду від початкового 

моменту реалізації проекту до моменту окупнос-

ті. Дисконтований період окупності (Discounted 

Payback Period, DPP) дає змогу визначити, який 

проміжок часу необхідний для того, щоб відшко-

дувати початкові інвестиції з урахуванням часу:
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де: СF
t
 — грошовий потік у році t;

t — порядковий номер року від початку реалі-

зації проекту;

r — відсоткова ставка прибутковості.

2. Чистий прибуток (Net Value, NV) — це на-

копичений ефект (сальдо грошового потоку) про-

тягом розрахункового періоду. Однак найважли-

вішим показником ефективності інвестиційного 

проекту є чистий дисконтований прибуток (Net 

Present Value, NPV) — це накопичений дискон-

тований ефект протягом розрахункового періоду, 

тобто цей показник дає змогу отримати абсолют-

ну величину ефекту від реалізації проекту:
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де: С
0
 — початок інвестицій;

Т — економічний строк життя інвестицій.

Різницю між чистим прибутком та чистим 

дисконтованим прибутком називають дисконтом 

проекту.

3. Внутрішня норма прибутковості (Internal 

Rate of Return, IRR) — це таке значення дисконт-

ної ставки, яке прирівнює теперішню вартість 

майбутніх надходжень і теперішню вартість вит-

рат, тобто показує верхню межу припустимого 

рівня дисконтної ставки, перевищення якої ро-

бить проект збитковим:
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Іншими словами, IRR дорівнює дисконтній 

ставці, за якої NPV дорівнює нулю.

4. Індекс прибутковості (P
i
) дає змогу отрима-

ти відносну величину ефекту від реалізації проекту:
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При визначенні ефективності державних інвес-

тицій варто говорити про прямий економічний ефект 

як ефект у формі повернення кредиту і відсотків, не-

прямий економічний ефект — як про ефект прямо-

го рахунку, що надходить у бюджет, — це додаткові 

податкові надходження, створення робочих місць і 

збільшення обсягів виробництва, умовний еконо-

мічний ефект — його розрахунок носить умовний 

характер і відбивається на суспільстві (запобігання 

збитків тощо). На підставі цього для інвестиційних 

проектів з державною участю доцільно розглядати 

економічну, бюджетну та соціальну ефективність.

Для визначення чутливості виробничої про-

грами підприємства до зміни вартості основного 

виду сировини — металу, визначення планового 

обсягу грошових потоків згідно із запланованою 

виробничою програмою визначимо ефективність 

реалізації виробничої програми.

Для розрахунку точки беззбитковості були 

враховані постійні та змінні витрати на виробни-

цтво номенклатурної одиниці, що досліджується, 

а також прибуток. У нашому випадку розрахунок 

точки беззбитковості для котла металевого прово-

дився на основі даних, наведених у табл. 1–3.

Таблиця 1

Динаміка темпів росту та приросту вартості сировинних та матеріальних затрат

№ 

з\п

Номенклатурна 

одиниця виробничої 

програми

Витратна частка виробничої програми Абсолютний 

показник

Темп  

росту,

%

Темп  

приросту, 

%2009 2010 2011

1 Піч хлібопекарська 279564,92 327481,75 329046,64 49481,72 1,17 0,17
2 Машина тістомісильна 9971,36 12339,62 16130,73 6159,37 1,61 0,61
3 Кузов автофургону 5415,64 7829,94 11598,85 6183,21 2,14 1,14
4 Котел металевий 1166,47 3877,27 7661,42 6494,95 6,56 5,56
5 Кіоск торговельний 15935,76 18424,32 22297,19 6361,43 1,39 0,39
6 Павільйон торговельний 61875,73 80843,32 80850,15 18974,42 1,30 0,30

Усього: 373929,88 450796,22 467584,98 93655,10 14,17 8,17
Джерело: розраховано автором на основі [10; 11; 12; 13].

Таблиця 2

Динаміка темпів росту та приросту прибутку

№ 

з\п

Номенклатурна 

одиниця виробничої 

програми

Прибуток від виробничої програми Абсолютний 

показник

Темп  

росту,

%

Темп  

приросту,

%2009 2010 2011

1 Піч хлібопекарська 109926,28 201426,13 203426,18 93499,90 1,85 0,85
2 Машина тістомісильна 7642,42 1671,44 21384,83 13742,41 2,79 1,79
3 Кузов автофургону 7850,77 11150,77 15550,81 7700,04 1,98 0,98
4 Котел металевий 5638,04 9196,01 11009,12 5371,08 1,95 0,95
5 Кіоск торговельний 22188,10 25788,10 30588,13 8400,03 1,37 0,37
6 Павільйон торговельний 148270,05 151960,05 156879,23 8609,18 1,05 0,05

Усього: 301515,66 401192,50 438838,30 137322,64 10,99 4,99
Джерело: розраховано автором на основі [10; 11; 12; 13].

Таблиця 3

Динаміка темпів росту та приросту оптових цін

№ 

з\п

Номенклатурна 

одиниця виробничої 

програми

Витратна частка виробничої програми Абсолютний 

показник

Темп  

росту,

%

Темп  

приросту,

%2009 2010 2011

1 Піч хлібопекарська 624158,12 747656,60 753862,74 129704,62 1,20 0,04
2 Машина тістомісильна 17226,29 18042,05 47117,81 29891,52 2,73 1,73
3 Кузов автофургону 27238,56 36138,64 46430,64 19192,08 1,71 0,49
4 Котел металевий 20771,25 28687,95 36191,69 15420,44 1,74 0,74
5 Кіоск торговельний 54985,67 63595,77 73975,78 18990,11 3,5 0,34
6 Павільйон торговельний 315478,48 324268,68 336436,54 20958,06 1,06 0,06

Усього: 1059858,37 1218389,69 1294015,39 234156,83 11,94 3,4
Джерело: розраховано автором на основі [10; 11; 12; 13].

Постійними витратами для виробництва печі 

хлібопекарської є:

— вартість сировини та метеріалів

(+ транспортно-заготівельні витрати (1 %)) 

(10 %) — 329046,64;

— основна заробітна плата — 13800,21;

— нарахування на заробітну плату (38,11 %) — 

7712,00;

— загально-виробничі витрати (345 %) — 8100,01;

Усього: 358658,86 грн.

Умовно змінні витрати та прибуток:

— додаткова заробітна плата (50 %) — 48193,50 грн.

— витрати на збут (3 %) — 122055,70;

— загально-господарські витрати (165 %) — 

21528,50 грн.

Усього: 191777,7 + 203 426,18= 395203,88 грн.

Внаслідок проведеного аналізу можемо зро-

бити висновок, що для планування виробничої 
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Рис. 1. Графічне зображення розрахунку точки

беззбитковості номенклатурної одиниці 

виробничої програми (розраховано на прикладі печі 

хлібопекарської) (розраховано автором на основі [8])

програми печі хлібопекарської мінімальною кіль-

кістю виробництва цієї номенклатурної одиниці є 

45 одиниць за ціною майже 500 тис. грн. (рис. 1).
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де: CF
i
 — чистий грошовий потік (табл. 4),

i — середня ставка за депозитами у банках.

Джерело: розраховано автором на основі [5; 6].

Таблиця 4

Період
Вхідний 

потік CF

Вихідний 

потік CF
Сальдо CF

2011 638838,30 513301,95 -125536,35
2012 766605,96 615962,34 150643,62
2013 919927,15 739154,80 180772,34

Всього 2325371,41 1406449,09 918922,32
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Оскільки NPV > 0, кредит доцільно прийняти.
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при зростанні вартості сировини та матеріалів на 

10 %.
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при зменшенні вартості сировини та матеріалів на 

10 %.
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при зростанні вартості сировини та матеріалів на 

20 %.
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при зменшенні вартості сировини та матеріалів на 

20 %.

Отже, маємо змогу зробити висновок, що ви-

робнича програма підприємства є чутливою до 

змін вартості основної сировинної складової ма-

шинобудівних підприємств — металу.

Цей висновок підкріплюється і наочним зобра-

женням наявної та прогнозованої залежності показ-

ників прибутку машинобудівного підприємства від 

вартості сировинних витрат, що розроблена за до-

помогою кореляційно-регресійного аналізу (рис. 2).

Рис. 2. Наявна та прогнозована 

залежність показників прибутку 

від вартості сировинних витрат 

(розроблено автором на основі звітності підприємств)

У сучасних реаліях господарської діяльності 

машинобудівних підприємств рівень їх прибутко-

вості аж надто залежить від металу — основної си-

ровинної складової як основних, так і оборотних 

засобів цих підприємств.

Висновки. Отже, за результатами врахованих 

методик і зроблених розрахунків постає очевид-

ною проблематика взаємозв’язку формування та 

реалізації виробничої програми машинобудівних 

підприємств і дефіциту власних оборотних ко-

штів та чутливості виробничої програми маши-

нобудівних підприємств від основної сировинної 

складової — металу. Тому вважаємо доцільними 

враховані в дослідженні розрахунки інвестиційної 

складової формування та реалізації виробничої 

програми машинобудівних підприємств.
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УДК 330.5:332.1 Л. І. Міхов

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Ефективність господарської діяльності підприємства в цілому залежить від багатьох фак-

торів і в першу чергу — від раціонального використання його еколого-економічного потенціалу (ЕЕП), тобто 

це сукупність можливостей з максимізації прибутку на підприємстві та мінімізації негативного впливу 

його діяльності на навколишнє середовище. Вирішенню цих проблем і присвячена ця стаття.

Ключові слова: еколого-економічний потенціал, природно-ресурсний потенціал, валовий внутрішній 

продукт, прибуток, виробничі фонди, матеріальні затрати, національний доход.

Summary. The effectiveness of business enterprise as a whole depends on many factors and primarily on the 

rational use of its ecological-economic potential (EEP), then there is a set of features to maximize profit and minimize 

its negative impact on the environment. The article is devoted to the solution of these problems.

Key words: ecological-economic potential, natural-resource potential, the gross domestic product, income, 

productive assets, material costs, the national income.

Постановка проблеми. Підвищення ефектив-

ності господарської діяльності підприємств обу-

мовлює необхідність к омплексної оцінки можли-

востей раціонального використання усіх наявних 

ресурсів. Особливо це стосується тих ресурсів, які 

протягом тривалого часу не використовувалися у 

господарській діяльності. Підприємства, які ма-

ють задовільний фінансовий стан та є високорен-

табельними, недостатньо зацікавлені у пошуку 

інших напрямків діял ьності, які б вимагали ви-

користання тих ресурсів, що не пов’язані з осно-

вним виробництвом.

У сучасних умовах, коли більшість промис-

лових підприємств є збитковими, прийшов час 
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