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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Предметом навчальної дисципліни «Планування й організація виробничої 

діяльності» є складові виробничих  систем, їх планування та ефективна 

організація.  

Метою вивчення дисципліни «Планування й організація виробничої 

діяльності» є формування у студентів системи знань про принципи, методи 

планування і організації виробничої діяльності у системі менеджменту 

підприємства.  

Основне завдання дисципліни: засвоєння студентами знань про науково-

методичні основи планування, принципи та типи  організації виробничої 

діяльності як основи ефективного використання виробничого потенціалу 

підприємств, вміння застосовувати відповідні знання  на практиці.  

За результатами вивчення дисципліни студенти матимуть наступні 

компетенції (вміння): 

Загальні компетентності 

ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК14. Здатність виявляти ініціативу, підприємливість та відповідальність. 

Спеціальні компетентності 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 

основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях.  

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами.  

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати.  

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу 

інформації та підготовки аналітичних звітів.  

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин.  

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 
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аналітичних звітів.  

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію.  

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.  

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків. 

СК15. Володіти  знаннями та практичними навиками в сфері фінансово-

інвестиційної, грошово-кредитної, маркетингової та облікової діяльності як 

складових економічної політки.   

СК16. Володіти навиками організації та ведення бізнесу (в тому числі – 

власного, електронного).  
Кінцеві результати вивчення дисципліни «Планування і організація 

виробничої діяльності» будуть представлені переліком таких програмних 

результатів навчання: 

ПРН-2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати 

досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення 

здорового способу життя.  

ПРН-3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікро- та макроекономіки.  

ПРН-4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем.  

ПРН-5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади).  

ПРН-6. Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у 

сфері економічної діяльності.  

ПРН-7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки.  

ПРН-8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач.  

ПРН-9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави.  

ПРН-10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 
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показники які характеризують результативність їх діяльності.  

ПРН-11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових відносин.  

ПРН-12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПРН-13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.  

ПРН-15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення 

у дослідженнях та професійному спілкуванні.  

ПРН-16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично 

оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з 

економіки.  

ПРН-17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ 

і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків 

та можливих соціально-економічних наслідків.  

ПРН-18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність.  

ПРН-19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення 

аналітичних звітів.  

ПРН-21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а 

також особливостей поведінки їх суб’єктів.  

ПРН-22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у 

роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.  

ПРН-25. Демонструвати ініціативність, підприємливість та відповідальність. 

ПРН-27. Використовувати інструментарій фінансово-інвестиційної, грошово-

кредитної, маркетингової та облікової діяльності як складових економічної 

політки. 

ПРН-29. Здатність планувати та організовувати бізнес-діяльність (в т.ч. – 

власний, електронний). 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

МОДУЛЬ 1  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 1. Предмет, загальний зміст та ключові поняття навчальної 

дисципліни 

Предмет та об’єкт дисципліни. Сутність планування та організації як 
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складових управлінської діяльності. Класифікація видів економічної 

діяльності підприємства. Сутність та місце виробничої діяльності у 

економічній діяльності підприємств. Складові виробничої діяльності. 

Визначення основних понять дисципліни.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Розташуйте в правильній послідовності «ланцюжок» управлінських функцій: 

а) аналіз  - організація -    планування  -  контроль 

б) аналіз - прогноз  - планування -  організація  -  контроль 

в) організація  -   аналіз  -  прогноз  -   контроль 

г) планування – контроль – аналіз - організація 

д) відповідні управлінські функції не є чітко визначеними щодо послідовності їх 

реалізації 

2. Сукупність процесів, які повторюються в часі в такій послідовності: [матеріально-

технічне постачання - виробництво - збут - результати] є: 

а) трудовою доцільністю 

б) соціально-трудовими відносинами 

в) виробничою діяльністю 

г) комерційною доцільністю 

д) економічною діяльністю 

3. Фінансово-господарська (економічна) діяльність підприємства включає: 

а) звичайну і надзвичайну діяльність 

б) операційну і  фінансово-інвестиційну  діяльність 

в) виробничу і невиробничу діяльність 

г) фінансову і нефінансову діяльність 

д) операційну і неопераційну 

4. Операційна та фінансово-інвестиційна діяльність підприємства є складовими: 

а) виробничої діяльності 

б) надзвичайної діяльності 

в) звичайної діяльності 

г) економічної діяльності 

д) невиробничої діяльності  

5. Виробнича діяльність та обслуговування клієнтів є складовими: 

а) фінансово-інвестиційної діяльності підприємства 

б) надзвичайної діяльності 

в) операційної діяльності 

г) звичайної діяльності 

д) неопераційної діяльності 

6. Оберіть правильний порядок реалізації основних складових виробничої діяльності 

таких як збут (З), виробничий процес (ВП), матеріально-технічне постачання (МТП), 

результати (Р): 

а) З  -   МТП -   ВП -   Р 

б) МТП  -   ВП  -   З  -   Р 

в) ВП  -   МТП -    З  -   Р 

г) МТП  -   З  -   Р  -   ВП 

д) ВП – З – МТП - Р 

7. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства – це: 

а) будь-яка діяльність, пов’язана з виробництвом товарів  
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б) діяльність, що пов’язана з участю в капіталі інших підприємств, купівлею-

продажем цінних паперів 

в) основна економічна діяльність підприємства, визначена в його статуті, а 

також операції, що її забезпечують 

г) будь-яка діяльність, пов’язана з наданням послуг 

д) будь яка діяльність, яка забезпечує формування фінансового результату  

8. Передбачення стану та зміни в часі і просторі виробничої діяльності та її 

результатів – це: 

а) планування виробничої діяльності 

б) організація виробничої діяльності 

в) матеріально-технічне постачання виробничої діяльності 

г) збут продукції 

д) контроль виробничої діяльності 

9. Координація та оптимізація в часі й просторі всіх матеріальних, трудових 

елементів виробництва з метою випуску продукції з найменшими витратами за 

належної якості й отримання прибутку – це: 

а) планування виробничої діяльності 

б) організація виробничої діяльності 

в) контроль виробничої діяльності 

г) матеріально-технічне постачання виробничої діяльності 

д) збут продукції 

10. Реалізація визначених завдань на основі органічного поєднання матеріальних 

ресурсів і ефективної взаємодії персоналу – це головна мета такої управлінської 

функції як: 

а) планування 

б) організація 

в) аналіз 

г) контроль 

д) стимулювання 

11. Затрати робочого часу працівників на виготовлення і реалізацію продукції – це: 

а) машиномісткість 

б) продуктивність праці 

в) трудомісткість 

г) коефіцієнт виконання норм 

д) робочий час 

12. Відношення нормативної трудомісткості до фактичної трудомісткості – це: 

а) машиномісткість продукції 

б) коефіцієнт виконання норм 

в) коефіцієнт ефективності використання робочого часу 

г) рентабельність виробництва 

д) продуктивність праці 

13. Залежно від степені охоплення виробничих процесів в обліку і плануванні затрат 

робочого часу розрізняють такі види трудомісткості: 

а) нормативну, ненормативну 

б) операційну та позаопераційну 

в) операційну, технологічну, повну 

г) операційну, технічну, управлінську 

д) операційну та повну 
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14. Затрати ресурсу часу робочих  машин і устаткування у процесі виробництва 

продукції – це: 

а) трудомісткість 

б) машиномісткість 

в) фондоозброєність 

г) фондовіддача 

д) продуктивність праці 

15. Планова кількість продукції за її видами і різновидами, яку необхідно виробити у 

плановому періоді – це: 

а) номенклатура продукції 

б) асортиментний період 

в) виробнича програма 

г) диверсифікація 

д) обсяг виробництва 

 
Практичні завдання: 

1. Визначити операційну, технологічну та повну трудомісткість продукції 

машинобудівного підприємства, якщо: 

1) норми оперативного часу на виробництво продукції за результатами 

хронометражних спостережень подані у таблиці: 
Операція Норма оперативного часу на виробництво продукції, хв.-с. 

А Б В 

Заготівельна - - 10-2 

Механічна обробка 12-34 16-41 12-32 

Зварювання 2-25 4-15 - 

Гальванічне покриття - 17-23 10-32 

Монтаж 14-35 25-14 22-15 

2) норматив часу на підготовчо-завершальну роботу, регламентовані перерви та 

обслуговування робочого місця складають відповідно 10%, 5% та 8% 

оперативного часу; 

3) плановий обсяг продукції А, Б, В за місяць складає відповідно 25 тис., 15 тис. 

та 16 тис. одиниць; 

4)  чисельність основних робітників-відрядників за видами продукції складає: 

продукція А – 21, Б – 23, В – 42 особи.  

5) загальна чисельність основних робітників – 115 осіб; 

6) загальна чисельність персоналу підприємства – 140 осіб. 

2. Підприємство А виготовляє газові котли різної модифікації. На даному ринку 

працює низка інших підприємств . Порівняйте конкуренту позицію підприємства А 

щодо: 

1) обсягів виробництва продукції за квартал; 

2) розміру умовно постійних витрат, що припадають на одиницю продукції; 

3) розміру витрат на оплату праці, що відносяться на собівартість одиниці 

продукції. 

Необхідні дані подані у таблиці.  

Підприємство 

Операційна 

трудомісткість 

котла, год./шт. 

Кількість 

робітників, 

осіб  

Корисний фонд 
робочого часу 

одного 

робітника, 
год./місяць 

Умовно 
постійні 

витрати 

підприємства, 
грн./квартал 

Середня 

годинна 
тарифна ставка, 

грн./год.  
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А 3,5 110 168 250000 8,65 

Конкуренти:           

Б 2,8 100 160 230000 9,2 

В 3,2 98 168 200000 8,85 

 

Тема 2. Теоретико-методологічні основи планування на підприємстві 

Види і форми планування.  Види планів на підприємстві (стратегічне, 

тактичне, оперативно-календарне, бізнес-планування). Функціональні плани 

на підприємстві. Етапи планування. Класифікація методів планування. 

Переваги та недоліки методів планування.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Завчасне визначення (передбачення) діяльності організації у майбутньому задля 

досягнення визначеної мети – це: 

а) планування 

б) організація 

в) стимулювання 

г) контроль 

д) аналіз 

2. Оберіть правильну послідовність планів на підприємстві за часовим горизонтом (за 

спаданням): 

а) стратегічні => тактичні => оперативно-календарні 

б) тактичні => оперативно-календарні => стратегічні 

в) оперативно-календарні => тактичні  => стратегічні 

г) стратегічні  => оперативно-календарні => тактичні  

д) тактичні => стратегічні => оперативно-календарні 

3. Стратегічне планування охоплює такий часовий період передбачення: 

а) до 1 року 

б) від 1 до 3 років 

в) до кварталу 

г) від 3 до 5 років 

д) більше 10 років 

4. Тактичне планування охоплює такий часовий період: 

а) рік (з поквартальним розподілом) 

б) 5 років (з щорічним розподілом) 

в) квартал (з подекадним розподілом) 

г) декада (з поденним розподілом) 

д) 3 роки (з щорічним розподілом) 

5. Найвищий рівень деталізації параметрів притаманний плануванню: 

а) довгостроковому 

б) тактичному 

в) стратегічному 

г) оперативно-календарному 

д) середньостроковому 

6. Який із нижче перерахованих видів планів не є тактичним функціональним планом: 

а) маркетинговий план 

б) технологічний план 

в) план матеріально-технічного постачання 
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г) план з праці 

д) фінансовий план 

7. Яка форма планування передбачає визначення завдань на майбутнє, які  є 

обов’язковими до виконання: 

а) рекомендаційна 

б) вербальна 

в) індикативна 

г) директивна 

д) неформальна 

8. Якщо при розробці виробничого плану економіст-аналітик виходить із наявних 

ресурсних можливостей, то дане планування базується на методі: 

а) цільовому (за потребою) 

б) ресурсному (від можливостей) 

в) нормативному 

г) балансовому 

д) евристичному  

9. Який плановий прибуток варто очікувати підприємству за нормативним методом 

планування, якщо чистий дохід в плановому періоді очікується в сумі 250 тис. грн., 

рентабельність продажів – 15%? 

а) 37,5 тис. грн. 

б) 37,0 тис. грн. 

в) 212,5 тис. грн. 

г) 185,0 тис. грн. 

д) 137,5 тис. грн. 

10. Яка планова потреба підприємства в матеріалах у відповідності з балансовим 

методом, якщо норма витрат матеріалу складає 1,2 м2 на одиницю, плановий обсяг 

виробництва – 12,3 тис. од., залишок матеріалу на складах підприємства складає 10,0 

тис. м2: 

а) 4,76 тис м2 

б) 0,3 тис м2 

в) 4,3 тис м2 

г) 4,9 тис м2 

д) 0,47 тис м2 

11. Який із нижче зазначених методів планування передбачає розробку планових 

показників на основі науково обґрунтованих норм та нормативів: 

а) балансовий 

б) нормативний 

в) евристичний 

г) статистичний (індексний) 

д) економетричний (економіко-математичний) 

12. Який метод планування при обґрунтуванні планових показників передбачає 

забезпечення рівноваги між кількістю необхідних і наявних ресурсів: 

а) балансовий 

б) нормативний 

в) евристичний 

г) статистичний (індексний) 

д) економетричний (економіко-математичний) 
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13. Який метод планування передбачає визначення планових показників на основі їх 

динаміки (тренду): 

а) балансовий 

б) нормативний 

в) евристичний 

г) статистичний (індексний) 

д) економетричний (економіко-математичний) 

14. При суттєвих змінах у виробничій діяльності підприємства (збільшення 

виробничої програми, установка нових технологічних ліній) який із нижче зазначених 

методів планування застосовувати не варто: 

а) балансовий 

б) нормативний 

в) евристичний 

г) статистичний (індексний) 

д) економетричний (економіко-математичний) 

15. Які методи планування базуються на кореляційних залежностях між плановими 

показниками і відповідними факторами і передбачають побудову регресійної моделі: 

а) балансовий 

б) нормативний 

в) евристичний 

г) статистичний (індексний) 

д) економетричний (економіко-математичний) 

16. Метод планування, що базується на опосередкованому (непрямому) оцінюванні 

зв’язку між показниками діяльності підприємства, на досвіді та практичній діяльності 

аналітиків, є: 

а) балансовий 

б) нормативний 

в) евристичний 

г) статистичний (індексний) 

д) економетричний (економіко-математичний) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема 3. Планування попиту  на продукцію підприємства 
Сутність маркетингового планування. Планування попиту у системі 

планування. Прогнозування попиту та план продажів. Планування збуту як 

основа планування інших функціональних напрямів підприємства. Методи 

планування попиту на продукцію підприємства. Переваги, недоліки та 

можливості застосування існуючих методів планування попиту на продукцію. 

Життєвий цикл товару як основа планування попиту на продукцію 

підприємства. 

 
Тести для самоперевірки: 

1. Оцінка у грошових та натуральних одиницях обсягів збуту на певний період у 

майбутньому – це: 

а) план збуту 
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б) план виробництва 

в) виробнича програма 

г) фінансовий план 

д) план матеріально-технічного постачання 

2. Концепція, яка характеризує зміну в часі обсягів збуту продукції і прибуток від її 

реалізації називається: 

а) теорією корисності 

б) теорією життєвого циклу товару 

в) теорією віддачі 

г) теорією граничної корисності 

д) теорія еластичності 

3. Вибіркове опитування потенційних споживачів про намір купити товар (анкетне, по 

телефону, по пошті) для планування збуту продукції є методом: 

а) опитування (інтерв’ювання) 

б) експерименту 

в) пробного маркетингу (тестування ринку) 

г) експертним 

д) статистичним (індексний) 

4. Який метод планування збуту передбачає визначення відповідного показника на 

основі продажу нової асортиментної позиції на експериментальному ринку  з 

фіксацією обсягу продажу: 

а) опитування (інтерв’ювання) 

б) пробний маркетинг (тестування ринку) 

в) експеримент 

г) статистичний 

д) експертним 

5. Оберіть правильну послідовність планування функціональних напрямів діяльності 

підприємства: 

а) план    збуту – план виробництва – план МТП – план з праці – план витрат – 

фінансовий план 

б) план МТП – план з праці - план    збуту – план виробництва – план витрат – 

фінансовий план 

в) план    збуту –план МТП – план з праці - план виробництва – план витрат – 

фінансовий план 

г) план    збуту - план з праці – план виробництва – план МТП –  план витрат – 

фінансовий план 

д) план МТП – план з праці – план витрат – фінансовий план - план  збуту – 

план виробництва  

6. Який із нижче перерахованих методів планування збуту є найбільш точним, проте 

найбільш вартісним: 

а) експертний 

б) пробний маркетинг (тестування ринку) 

в) статистичний 

г) опитування 

д) опитування (інтерв’ювання) 

7. Пробний продаж нових товарів на географічно обмеженій території є основою для 

планування збуту за методом: 

а) пробного маркетингу (тестування ринку) 
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б) експерименту 

в) статистичним 

г) опитування 

д) опитування (інтерв’ювання) 

8. Який метод планування збуту передбачає перенесення відповідних тенденцій з 

минулого на майбутнє: 

а) експертний 

б) пробний маркетинг 

в) статистичний (індексний) 

г) експерименту 

д) опитування (інтерв’ювання) 

9. Визначення планового обсягу збуту продукції на основі досвіду, знань та інтуїції 

фахівця (-ів)  передбачає метод планування: 

а) експертний 

б) пробний маркетинг 

в) статистичний (індексний) 

г) експерименту 

д) опитування (інтерв’ювання) 

10. На якому етапі життєвого циклу продукції (згідно з відповідною концепцією) 

обсяг попиту та прибутки є найбільшими: 

а) освоєння («вихід») 

б) зростання 

в) зрілості  

г) згортання 

д) ліквідації 

11. На якому етапі життєвого циклу товару (згідно з відповідною концепцією) обсяг 

попиту та прибутки є найменшими та не мають перспективи зростання: 

а) освоєння («вихід») 

б) зростання 

в) зрілості  

г) згортання 

д) ліквідації 

12. На якому етапі життєвого циклу товару (згідно з відповідною концепцією) обсяг 

попиту та прибутки є низькими, проте мають перспективу зростання: 

а) освоєння («вихід») 

б) зростання 

в) зрілості  

г) згортання 

д) ліквідації 

13. На якому етапі життєвого циклу товару (згідно з відповідною концепцією) обсяги 

попиту та прибутки, хоча є невисокими, проте постійно зростають: 

а) освоєння («вихід») 

б) зростання 

в) зрілості  

г) згортання 

д) ліквідації 

 
Практичні завдання: 



 14 

1.  Визначте яку товарну політику на ринку реалізують нижче наведені 

підприємства: 

Назва підприємства 
Продукція 

види (номенклатура) різновиди (асортимент) 

ПАТ «Промінь» 

 будівельні блоки 
 бетонні 
 шлакоблоки 

 перекривні панелі 
 багатопустотні (10 різновидів за розмірами) 
 бетонні (8 різновидів за розмірами) 

 цегла 
 керамічна 
 клінкерна 
 термостійка 

ПАТ «Молок_о» 

 сметана 

 по ДСТУ (6 різновидів за % жирності, масою та 
упаковкою) 
 по ТУ (3 різновиди за відсотком жирності та 
масою) 

 йогурт 

 по ДСТУ (10 різновидів за % жирності та 
наповнювачем) 
 по ТУ (6 різновидів за відсотком жирності, 
наповнювачем та упаковкою) 

 кефір  6 різновидів за упаковкою та відсотком жирності  
 молоко  3 різновиди та технологією обробки та % жирності 
 морозиво  15 різновидів за наповнювачем, масою та ін.  
 сірники  1 різновид за ДСТУ 

ТзОВ «Ням-ням» 
 

 макарони 
 20 різновидів за формою, рецептурою 
приготування, розфасовкою 

 пельмені 
 по ДСТУ (1 різновид) 
 по ТУ (2 різновиди) 

 тісто для випічки 
(заготовки) 

 слойоне (1 різновид) 
 дріжджове (1 різновид) 

 заготовки для тортів 
 з бісквітного тіста (1 різновид) 
 з слойоного тіста (1 різновид) 

 дріжджі  3 різновиди за масою розфасовки 

ПАТ «Авто» 

 акумуляторні 
батареї 

 за ємністю та пусковою електронапругою (6 
різновидів) 

 автошини   за глибиною пртектора та стійкістю (10 різновидів) 
 моторне масло   за міжнародними стандартами масел (6 різновидів) 
 тосол (антифриз)  за технологією виробництва (3 різновиди) 

 навігатори  
 за технологією виробництва та можливостями (3 
різновиди) 

ПрАТ «Мойдодир» 

 пральний порошок 
 фосфатний (6 різновидів) 
 виготовлений за еко-стандартами (3 різновиди) 

 мило 
 господарське за рівнем очистки (2 різновиди) 
 туалетне за технологією виробництво  - кускове, 
рідке (15 різновидів) 

 шампунь 
 за технологією та рецептурою виробництва (12 
різновидів) 

 гладильні доски  за розмірами та матеріалом поверхні (5 різновидів) 

 щітки  
 за формою та розмірами, призначенням (8 
різновидів) 

2. Визначте прогнозний обсяг збуту продукції за рік на основі даних нижче 

наведених таблиць за методами: 

а) інтерв’ю (анкетування) 

Вид продукції 

Потенційна кількість споживачів 

(кількість жителів 

працездатного віку  певного 
району міста), тис. осіб. 

Частка респондентів, які 

ствердно відповіли про 

готовність купити 
продукцію, % 

Частота придбання 
товару протягом 

місяця, разів 

А 
20,5 

15 10 

Б 10 8 
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б) експертний (на основі усереднених оцінок) 

Вид продукції 

Очікуваний прогнозний обсяг збуту (оцінка 

експертів), тис. од./квартал 

1 2 3 

А 9,0 9,2 9,5 

Б 8,5 8,0 8,4 

в) пробного маркетингу 

Вид продукції 

Потік споживачів у 
супермаркеті, де реалізовувалась 

пробна партія товару, за місяць, 

тис. осіб 

Обсяг проданої 

продукції з пробної 
партії, тис. одиниць 

Потенційна кількість 
споживачів у разі 

виходу на ринок 

міста, тис. осіб 

А 
85,0 

12,5 
350,0 

Б 2,5 

г) статистичного 
Вид продукції Фактичні обсяги реалізації за квартал, тис. од. 

А 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,85 2,9 3,0 

Б 1,4 1,5 1,45 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 

д) методу формування портфеля замовлень 

Вид продукції 

Залишок готової 

продукції на складах, 

тис. од. 

Обсяг постачання продукції за 

укладеними договорами в 

наступному році, тис. од. 

Частка збуту продукції 

поза укладеними 

договорами, % 

А 2,5 25,6 10 

Б 3,5 35,2 15 

в) економіко-математичного моделювання 

Квартал 

Продукція А Продукція Б 

Обсяг збуту, тис. 

од. 

Ціна одиниці продукції, 

грн./од. 

Обсяг збуту, тис. 

од. 

Ціна одиниці 

продукції, грн./од. 

1 2,5 10,2 3,5 25,2 

2 2,65 10,0 4 24,3 

3 2,7 10,1 4,2 24 

4 2,8 9,9 3,5 23,5 

5 2,9 9,9 3,5 23,2 

6 2,95 9,8 4 23,2 

7 2,9 9,9 3,8 22,9 

8 3 9,5 2,8 24 

 

Тема 4. Продукція підприємства: одиниці та показники вимірювання 

Одиниці вимірювання продукції на різних рівнях управління 

(підприємство, підрозділ, робоче місце), їх переваги, недоліки та можливості 

застосування в конкретних умовах. Сутність та планові розрахунки товарної, 

реалізованої та валової продукції підприємства. Чиста та умовно-чиста 

продукція підприємства, доцільність та способи їх планування. 

 
Тести для самоперевірки: 

1. Які одиниці вимірювання обсягів виробництва передбачають застосування 

фізичних одиниць маси, об’єму, площі, ваги, кількості (кг., т., м2, м3, одиниць та ін.): 

а) натуральні 

б) умовно-натуральні 
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в) вартісні (грошові) 

г) трудові 

д) нормативні 

2. Якщо обсяги різного палива виражаються за еквівалентом їх споживчої корисності, 

то це відповідає таким одиницям вимірювання: 

а) трудовим 

б) умовно-натуральним 

в) натуральним 

г) вартісним 

д) нормативним 

3. Якщо обсяг виготовленої продукції виражається нормативною трудомісткістю (в 

нормо- годинах, людино-годинах), то це відповідає таким одиницям виміру: 

а) умовно-натуральним 

б) нормативним натуральним 

в) вартісним 

г)  

д) трудовим 

4. Для визначення загального обсягу виробництва на підприємстві, що виготовляє 

різнорідну продукцію, доцільно застосовувати такі одиниці вимірювання: 

а) вартісні (грошові) 

б) трудові 

в) натуральні 

г) умовно-натуральні 

д) нормативні 

5. Які одиниці вимірювання обсягів виробництва не до кінця об’єктивно 

відображають результати діяльності підприємства під впливом інфляційних процесів: 

а) умовно-натуральні 

б) натуральні 

в) вартісні (у поточних цінах) 

г) вартісні (у порівняльних цінах) 

д) трудові 

6. Які з  нижче перерахованих одиниць вимірювання унеможливлюють оцінювання 

загальних обсягів виробництва (якщо підприємство виготовляє різнорідну 

продукцію): 

а) натуральні 

б) вартісні (у поточних цінах) 

в) вартісні (у порівняльних цінах) 

г) трудові 

д) нормативні 

7. Якщо на рівні підприємства чи виробничого підрозділу обсяги виробництва різних 

м’ясо- та рибопродуктів обліковуються за їх харчовою калорійністю, то це відповідає 

таким одиницям вимірювання: 

а) натуральні 

б) вартісні 

в) трудові 

г) умовно-натуральні 

д) нормативні 

8. Якщо обсяги виробництва різних бензинів у межах виробничого підрозділу 
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обліковуються за октановим числом, то це відповідає таким одиницям вимірювання: 

а) вартісні 

б) натуральні 

в) умовно-натуральні 

г) трудові 

д) нормативні 

9. Вартість готової продукції підприємства, що випущена в плановому періоді й 

готова до реалізації, – це продукція: 

а) товарна 

б) реалізована 

в) валова 

г) чиста 

д) умовно-чиста 

10. Товарна продукція, що поставлена замовникам й оплачена ними не залежно від 

того, коли вона була виготовлена, – це продукція: 

а) товарна 

б) реалізована 

в) валова 

г) чиста 

д) умовно-чиста 

11. Уся продукція підприємства, виготовлена у певному періоді, незалежно від її 

готовності для продажу на товарному ринку, є продукцією: 

а) товарною 

б) реалізованою 

в) валовою 

г) чистою 

д) умовно-чистою 

12. Вартість товарної продукції (Qт) підприємства визначається за формулою (умовні 

позначення: Qp – реалізована продукція; Qв – валова продукція; Ni – обсяг і-ї 

продкції, що виготовлена у певному періоді; Ці – ціна одиниці продукції і-го виду; 

∆Qн – зміна залишків незавершеного виробництва; ∆Qг - зміна залишків (запасів) 

готової продукції на складах підприємства; ∆Qв
н - зміна  залишків відвантаженої, але 

не оплаченої продукції): 

а) нрт QQQ   

б) ііт ЦNQ   

в) гвт QQQ   

г) 
н

вгрт QQQQ   

д) pнт QQQ   

13. Чиста продукція (Qч) на підприємстві визначається на основі формули  (умовні 

позначення: З – заробітна плата; Пв – валовий прибуток; А – амортизаційні 

відрахування; С – собівартість продукції): 

а) Qч = З + Пв 

б) Qч = З + Пв + А 

в) Qч = Пв + С 
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г) Qч = С – З – А 

д) Qч = З – С+ А 

14. Умовно-чиста продукція підприємства (Qу-ч) визначається за формулою (умовні 

позначення: Qт – обсяг товарної продукції; Сп – проміжне споживання;  З – заробітна 

плата; Пв – валовий прибуток; А – амортизаційні відрахування): 

а) Qу-ч = Qт – Сп  

б) Qу-ч = З + Пв  

в) Qу-ч = Сп+ З + Пв 

г) Qу-ч = Сп– А  – З 

д) Qу-ч = З + Пв - Сп 

15. Умовно-чиста продукція (Qу-ч ) визначається за формулою (умовні позначення: З – 

заробітна плата; Пв – валовий прибуток; Сп – проміжне споживання;  А – 

амортизаційні відрахування; Qч – чиста продукція підприємства): 

а) Qу-ч = З - Пв + А  

б) Qу-ч = Qт + Сп  

в) Qу-ч = Qч + А 

г)  Qу-ч = З - Пв + Сп  

д) Qу-ч = Qт + Сп + З 

16. Чиста продукція підприємства (Qч ) визначається за формулою (умовні 

позначення: З - заробітна плата; Пв – валовий прибуток;  Qу-ч – умовно чиста 

продукція підприємства; А – амортизаційні відрахування; Сп – проміжне споживання;   

Qт – товарна продукція підприємства): 

а) Qч = З - Пв  

б) Qч = Qу-ч + А +З 

в) Qч = Qт – Сп – А 

г) Qч = З + Пв -А 

д) Qч = Сп + А 

 
Практичні завдання: 

1. Визначити обсяг валової, товарної та реалізованої продукції підприємства за 

листопад,  грудень і січень попереднього та поточного року за даними таблиці: 

Порівняйте відповідні показники. Зробіть висновки.  

 

Показник 
Місяці 

листопад грудень січень 

Обсяг виготовленої продукції виду, тис. од.    

А 12,3 11,6 12,8 

Б 18,9 16,3 17,9 

Ціна оптова, грн./од.    

А 25,6 26,3 

Б 18,0 18,6 

Запаси готової продукції на складі 

підприємства, тис. грн. 
   

- на початок місяця 0,4 0,6 0,65 

- на кінець місяця 0,6 0,65 0,5 

Продукція у незавершеному виробництві, тис. 
грн. 

   

- на початок місяця 1,1 1,25 1,4 

- на кінець місяця 1,25 1,4 0,8 
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2. У звітному періоді обсяг виготовленої продукції у оптових цінах підприємства 

складав 2450 тис. грн. Запаси готової продукції на початок звітного періоду складали 

350 тис. грн., на кінець – 180 тис. грн. Обсяг відвантаженої, але не оплаченої 

покупцями продукції на початок періоду складав 25 тис. грн., на кінець – 38 тис. грн. 

Обсяг продукції на стадії незавершеного виробництва на початок періоду становив 80 

тис. грн., на кінець – 75 тис. грн.  

Визначити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції підприємства, 

провести порівняльний аналіз відповідних показників.   

Відповідно до звітних даних підприємства рентабельність продажів склала 15%, 

ФОП – складає 20% собівартості (поточних витрат). Ставка нарахувань ЄСВ за 

соціальним страхуванням для даного підприємства становить 22%. Розмір 

амортизаційних відрахувань у звітному періоді складає 11,5 тис. грн.. 

Визначте обсяги чистої та умовно-чистої продукції підприємства. Порівняйте їх з 

обсягами реалізованої продукції. Зробіть висновки.  

 
Тема 5. Планування виробничої програми підприємства 

План виробництва. Методи планування обсягів виробництва. Оптимізація 

виробничої програми. Модель оптимізації виробничої програми та її 

складові. Виробнича потужність підприємства та її розрахунок. «Вузьке 

місце» у технологічному процесі.  Способи усунення «вузьких місць».  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Який метод планування виробничої програми доцільно використовувати при сталій 

структурі попиту на продукцію: 

а) методу, що базується на основі аналізу виробничої потужності 

б) методу оптимізації виробничої програми 

в) методу факторного аналізу 

г) методу ланцюгових підстановок 

д) методу пробного маркетингу 

2. Максимально можливі обсяги виробництво продукції у необхідних асортиментних 

пропорціях, при наявних виробничих засобах та прийнятому режимі діяльності 

підприємства – це: 

а) виробнича програма 

б) виробничий цикл 

в) виробнича потужність 

г) виробничий план 

д) пропускна спроможність 

3. Виробнича потужність відображає максимальні обсяги виробництва продукції при 

виробничих засобах: 

а) наявних 

б) потрібних (при можливому залученні додаткових) 

в) мінімальних 

г) максимальних 

д) заданих  

4. Виробнича потужність підприємства відображає обсяги виробництва: 

а) мінімальні (при наявних виробничих засобах) 

б) максимальні (при потрібних виробничих засобах) 
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в) максимальні (при наявних виробничих засобах) 

г) мінімальні ( при потрібних виробничих засобах) 

д) мінімальна (при мінімальному задіянні виробничих засобів) 

5. За балансовим рівнянням пропускна спроможність для і-ої групи устаткування (Ni) 

визначається за формулою (умовні позначення: tqi - машиномісткістьодиниці 

продукції за і-тим видом устаткування (технологічним етапом); Fqi – корисний фонд 

часу одиниці устаткування і-го виду; qi – кількість устаткування і-го виду): 

а) 

i

qiqi

i
q

Ft
N


  

б) 

qi

qii

i
t

Fq
N


  

в) 

qi

qii

i
F

tq
N


  

г) iqiqii qFtN  ; 

д) 

qiqi

i
i

tF

q
N


  

6. Пропускна спроможність устаткування – це: 

а) виробнича програма підприємства 

б) виробнича потужність підприємства 

в) обсяг продукції, що може бути виготовленим за і-тим видом устаткування 

(технологічним етапом) 

г) план виробництва підприємства 

д) фактичний випуск продукції  

7. Виробнича потужність підприємства визначається: 

а) мінімальною пропускною спроможністю і-го устаткування (технологічного етапу) 

б) максимальною пропускною спроможністю і-го устаткування 

в) середньою пропускною спроможністю за усіма видами  устаткування 

г) пропускною спроможністю будь-якого устаткування (обраного без визначеного 

критерію) 

д) фактичним випуском продукції 

8.  «Вузьке місце» - це: 

а) група устаткування, що має найменшу пропускну спроможність 

б) група устаткування, що має максимальну пропускну спроможність 

в) група устаткування, що має пропускну спроможність, що рівна нулю 

г) група устаткування, яке простоює (не завантажене)  

д) група устаткування, що має пропускну спроможність нижче середнього рівня 

9. Група устаткування, що стримує зростання обсягів виробництва підприємства 

внаслідок низької пропускної спроможності  - це: 

а) основні засоби 

б) «вузьке місце» 

в) «широке місце» 

г) устаткування, яке простоює внаслідок недозавантаження 
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д) зношене устаткування  

10. До способів розшивки «вузьких місць» належить: 

а) запровадження двохзмінного (трьохзмінного) режиму роботи за технологічним 

етапом, який має мінімальну пропускну спроможність 

б) установка додаткового устаткування за технологічним етапом, який має 

максимальну пропускну спроможність 

в) запровадження двохзмінного (трьохзмінного) режиму роботи підприємства 

г) запровадження двохзмінного (трьохзмінного) режиму роботи за технологічним 

етапом, який має максимальну пропускну спроможність 

д) зменшення кількості устаткування за технологічним етапом, який має мінімальну 

пропускну спроможність 

11. «Вузьке місце» в плануванні виробничої програми – це: 

а) група устаткування (технологічний етап), що має найнижчу пропускну 

спроможність та коефіцієнт завантаження 100% 

б) група устаткування (технологічний етап), що має найвижчу пропускну 

спроможність та коефіцієнт завантаження, що не перевищує 100% 

в) група устаткування (технологічний етап), що має найнижчу пропускну 

спроможність, а відтак простоює (є недозавантаженим) 

г) група устаткування (технологічний етап), що має найвижчу пропускну 

спроможність та коефіцієнт завантаження більше 100% 

д) група устаткування (технологічний етап), пропускна спроможність якого рівна 0, а 

коефіцієнт завантаження не перевищує 100% 

12. «Широке місце» в плануванні виробничої програми – це: 

а) група устаткування (технологічний етап), що має найнижчу пропускну 

спроможність та коефіцієнт завантаження 100% 

б) група устаткування (технологічний етап), що має найвижчу пропускну 

спроможність та коефіцієнт завантаження менше 100% 

в) група устаткування (технологічний етап), що має найнижчу пропускну 

спроможність, а відтак простоює (є недозавантаженим) 

г) група устаткування (технологічний етап), що має найвижчу пропускну 

спроможність та коефіцієнт завантаження більше 100% 

д) група устаткування (технологічний етап), пропускна спроможність якого рівна 0, а 

коефіцієнт завантаження не перевищує 100% 

 
Практичні завдання: 

1. Оптимізувати виробничу програму підприємства, якщо: 
1) підприємство планує виготовляти два види продукції – А і Б; 
2) затрати ресурсу часу устаткування (машиномісткість продукції) на 

виробництво продукції А і Б наведені в таблиці: 
Вид устаткування Машиномісткість продукції, маш.год./шт. 

А Б 
Заготівельне 2,3 2,6 

Фрезерне 1,7 1,8 
Складально-монтажне 1,6 1,9 

3) Кількість наявного устаткування є наступним: 
- заготівельне устаткування – 12 од. 
- фрезерне устаткування – 10 од. 
- складально-монтажне устаткування – 14 од. 
4) Річний фонд робочого часу одиниці устаткування – 2000 год. 
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5) Плановий прибуток на одиницю продукції А складає 54,6 грн./шт., Б – 69,8 
грн./шт. 

2. Визначити: 
- пропускну спроможність  кожного технологічного етапу; 
- загальний річний обсяг виробництва (за критерієм «вузького місця»») 
- необхідну потребу в ресурсах (за умови прийняття до виконання визначеного 

річного планового обсягу виробництва); 
- коефіцієнти використання ресурсів (праці, устаткування) 
Якщо: 

1) Трудомісткість (машиномісткість) та наявне ресурсне забезпечення в розрізі 
видів робіт становить: 

Види робіт 
tі - трудомісткість 

(машиномісткість) од. 
прод. 

Li -наявна 
чисельність 
працівників 

qi - кількість 
устаткування, 
робочих місць 

свердлильні і 
розточні 1,6 11 6 
фрезерні 2 15 7 

шліфувальні 1,8 16 8 
оздоблювальні 2,1 16 9 

2) Місячний корисний фонд робочого часу (в середньому на одного працівника) 
становить 178 год. 

3) Місячний корисний фонд часу (в середньому на одиницю устаткування) 
становить 352 год. 

 

Тема 6. Планування матеріально-технічного постачання 

Матеріально-технічне забезпечення (МТЗ). Складові МТЗ. Методи 

планування потреби у матеріалах (нормативний, індексний, рецептурного 

складу). Планування потреби у електроенергії. Виробничі запаси. Поточний, 

страховий та підготовчий запаси. Планування запасів за їх видами. Зміни 

виробничих запасів при зміні інтервалів поставок і середньодобового 

споживання. 

 
Тести для самоперевірки: 

1. Забезпечення виробництва матеріальними ресурсами (предметами праці) і 

технічними засобами виробництва (знаряддями праці) – це: 

а) маркетингова діяльність 

б) матеріально-технічне постачання (забезпечення) 

в) логістика 

г) транспортування 

д) запаси матеріалів 

2. Відповідно до нормативного методу потреба у матеріалах визначається за 

формулою (умовні позначення: n - кількість видів виробів, на які розраховується 

матеріал j-го найменування; Ni — виробнича програма з виробництва і-ї продукції, 

од.; Нмij  - норма витрат j-го матеріалу на виробництво одиниці продукції і-го виду; 

tqi  - машино- місткість одиниці продукції): 

а) 
 


n

і
ііj

1
jмНNМ
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б) 
 


n

і
ііj

1
jмНNМ
 

в) qi

n

і
іі

j
t

 
 1

jмНN

М

 

г) iqi

n

і
і

j
Nt 


 1

jмН

М

 

д) 
qi

n

і
ііj t 

1
jмНNМ

 
3. Відповідно до індексного (статистичного) методу потреба у матеріалах (М) 

визначається за формулою (умовні позначення: Мф- фактичні витрати певного 

матеріалу минулого періоду;ІN - індекс програми виробництва;Ін — індекс норм 

витрат матеріалів): 

а) нNфМ IIМ 
 

б) нI

I
М

NфМ 


 

в) фМ

II
М нN 

 

г) N

ф

I

IМ
М

н


 

д) NфМ IМ 
 

4. Який метод планування потреби в матеріалах базується на визначенні обсягу 

продукції, придатної для обробки (шихти), та використовується у металургійній та 

харчовій галузях, виробництві будівельних матеріалів та скляних виробів: 

а) індексний 

б) статистичний (індексний) 

в) рецептурного складу 

г) нормативний 

д) евристичний 

5. Потреба в конкретному компоненті, який входить до складу продукції, придатної 

для обробки (шихти), визначається на підставі рецептури за формулою (умовні 

позначення: де Пв - питома вага конкретного компонента в шихті, %; Пп - плановий 

вихід придатної продукції, %; Ппр - продукція, придатна для обробки (шихта)): 

а) 










П

В
прj

П

П
ПМ

 

б) 










В

П
прj

П

П
ПМ
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в) пр

ПВ

П

ПП 
jМ

 

г) ВПпр ППП jМ
 

д) В

Ппр

П

ПП 
jМ

 
6. Придбані або самостійно виготовлені запаси матеріалів, які підлягають подальшій 

переробці на підприємстві або утримуються для споживання в ході операційного 

циклу – це: 

а) основні засоби 

б) виробничі запаси 

в) фінансові резерви 

г) незавершене виробництво 

д) валова продукція 

7. За призначенням виробничі запаси прийнято поділяти на: 

а) операційні, позаопераційні 

б) товарні, нетоварні 

в) поточні, стратегічні 

г) поточні, страхові, підготовчі 

д) поточні, непоточні  

8. Основна частина виробничого запасу, яка витрачається у виробництві між двома 

поставками матеріалів, є: 

а) поточним запасом 

б) страховим запасом 

в) операційним запасом 

г) підготовчим запасом  

д) стратегічним запасом 

9. Максимальний поточний запас (Zmax пот) матеріалів визначається за формулою 

(умовні позначення: Мдоб - середньодобові витрати матеріалу, натур. один.; Тпост - 

період між двома поточними поставками (в днях); N – виробнича програма в 

плановому періоді): 

а) 
NTZ  постдобпотmax М

 

б) постдобпотmax М TZ 
 

в) постдобпотmax М TZ 
 

г) N

T
Z постдоб

потmax

М 


 

д) постТ

N
Z


 доб

потmax

М

 
10. Цілю формування якого виробничого запасу є забезпеченні безперебійності 

виробництва у випадках порушення графіка поставки матеріалів: 

а) поточного 

б) операційного 

в) страхового 

г) підготовчого 
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д) стратегічного 

11. Підготовчий запас (Zпідг) матеріалів визначається за формулою (умовні 

позначення: Мдоб - середньодобові витрати матеріалу, натур. один.; tопер – загальна 

тривалість виконання допоміжних операцій (в днях); N – виробнича програма в 

плановому періоді): 

а) 
NtZ   опердобпідг М

 

б)  опердобпідг М tZ
 

в) N

t
Z




опердоб

підг

М

 

г)  опердобпідг М tZ
 

д) добМ

tN
Z




опер

підг

 
12. Планування страхового запасу (Zстрах) здійснюється за формулою (умовні 

позначення: Мдоб - середньодобові витрати матеріалу, натур. один.; Тс - час в днях, 

необхідний для термінової (позапланової) поставки матеріалів в разі порушення 

періодичності постачання або нестачі оборотних запасів з інших непередбачуваних 

причин; N – виробнича програма в плановому періоді): 

а) N

ТМ сдоб страхZ
 

б) сдоб ТМ страхZ
 

в) сдоб ТМ страхZ
 

г) c

доб

T

NМ 
страхZ

 

д) доб

с

МN

Т


страхZ

 
13. Цілю формування якого виробничого запасу є підготовка (належна обробка) 

матеріалів до виробничого використання: 

а) поточного 

б) операційного 

в) страхового 

г) підготовчого 

д) стратегічного 

14. Загальна вартість матеріальних запасів у складі оборотних коштів (К(об)м) 

підприємства визначається за формулою (умовні позначення Zпот, Zстрах, Zпідг – 

поточний, страховий, підготовчий запас; Ці – ціна і-го матеріалу; К(Т-З)і – коефіцієнт 

транспортно-заготівльних витрат: 

а)  




іЗТі

моб
КЦ

К
)_(

страхпот
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)ZZ(

 

б) іЗТ

і

моб
К

Ц
К
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підгстрахпот

)(

)ZZZ(
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в) і

іЗТ

моб
Ц

К
К

)(підгстрахпот

)(

)ZZZ( 


 

г) іЗТі

моб
КЦ

К
)(

підгстрахпот

)(

)ZZZ(






  

д) іЗТімоб КЦК )(підгстрахпот)( )ZZZ(   
15. Страховий запас матеріалів підприємства – це: 

а) запас матеріалів, ціллю якого є забезпеченні безперебійності виробництва у 

випадках порушення графіка поставки матеріалів 

б) запас матеріалів, ціллю якого є забезпечення безперебійності виробництва 

між двома поточними поставками 

в) запас матеріалів, ціллю якого є підготовка (належна обробка) матеріалів до 

виробничого використання 

г) запас матеріалів, ціллю якого є заповнення вільних складських площ 

д) запас матеріалів, ціллю якого є  формування резерву матеріалів на випадок 

зростання ціни на них 

 
Практичні завдання: 

1. Визначте планову потребу в матеріалах за нормативним методом за даними 

таблиці: 

Показник 
Вид продукції 

А Б 

Нормативні витрати матеріалів (матеріаломісткість), нат. од./ од. продукції 

Деревина стандартної ширини (60 мм.), м2/од. 2,3 1,2 

ДСП, м2/од. 1,9 2,1 

Металеві комплектуючі, од./ од. 6 8 

Плановий обсяг виробництва, тис. од. на рік 23 18 

На основі визначеної потреби у матеріалах проведіть плановий розрахунок  

виробних запасів, якщо періодичність планового постачання матеріалів складає 20 

кал. днів (деревина та ДСП) та 30 кал. днів (металеві комплектуючі). Тривалість 

можливої поставки у разі форс-мажорних обставин складає 3 дні.  Тривалість 

підготовчих робіт (розвантаження, сортування матеріалів і т.д.) складає 1 день.  

Визначте потребу в оборотних коштах на формування виробничих запасів, якщо 

ціна матеріалів складає: деревина – 60,3 грн./ м2; ДСП – 26,3 грн./ м2; металеві 

комплектуючі – 9,0 грн./од. 

2. Визначте планову потребу у матеріалах за статистичним методом за даними 

таблиці: 
Показник Вид продукції 

звітний період плановий період 

Фактичні витрати матеріалів   

- пісок, т. 13,6 ? 

- цемент, т. 26,9 ? 

Обсяг виробництва будівельної цегли, тис. м3/місяць 20,5 25,0 

Індекс матеріаломісткості    

- пісок X 0,98 

- цемент X 1,0 
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3. Визначте планову потребу у матеріалах на основі  методу рецептурного складу 

за даними таблиці: 
Показник Вид продукції 

А Б 

Чорнова вага виробу, кг. 0,36 0,2 

Плановий обсяг виробництва на місяць, одиниць 20000 15000 

Питома вага компоненту у шихті (скломаса), %   

- пісок 20 25 

- діоксин сицилію 30 35 

- тектит 50 40 

Плановий вихід придатної продукції, % 98 90 

Визначте планову потребу у виробничих запасах та оборотних коштах, якщо: 

 періодичність поточних поставок складає 15 днів; 

  підготовчі роботи тривають 1 день; 

  тривалість позапланової поставки – 1 день; 

 ціна  поставки піску – 1000 грн./т. 

 ціна поставки діоксину сицилію – 560 грн/кг.; 

 ціна поставки тектиту – 56 грн./кг.; 

 коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат складає 1,09.  

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 7. Планування персоналу 

Сутність та класифікація категорій персоналу підприємства.  Персонал 

основної та неосновної діяльності. Методи планування чисельності основних 

робітників; працівників загальновиробничого обслуговування (за 

укрупненими типовими нормами), керівників (за нормами керованості). 

Евристичні методи планування персоналу. Метод приблизних (укрупнених) 

розрахунків. 

 
Тести для самоперевірки: 

1. Особовий склад працівників підприємства (організації) з урахуванням їх потреб,  

інтересів, професійно-кваліфікаційного рівня – це: 

а) персонал 

б) кадри 

в) населення 

г) робоча сила 

д) робітники 

2. Необхідною умовою для планування чисельності основних робітників на основі 

балансового методу є: 

а) наявність обгрунтованих норм затрат робочого часу (трудомісткості продукції) 

б) наявність обгрунтованих норм обслуговування 

в) відсутність різких змін у виробничій програмі 

г) незмінність продуктивності праці 

д) відома чисельність основних робітників за не менше 6 місяців в минулому 

3. Відповідно до нормативного методу чисельність основних робітників на основі 

норми виробітку доцільно планувати за формулою (умовні позначення: Нв - норма 
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виробітку за годину; FL - плановий фонд робочого часу одного робітника, год; Кв.н- 

коефіцієнт виконання норм; Nі – плановий обсяг і-го виду продукції): 

а) Lв

нвi

FН

КN
L




 .

 

б) в.нв

Li

КН

FN
L






 

в) в.н

вLi

К

HFN
L




 

г) в.нLв

i

КFН

N
L




 

д) iв.н

вL

NК

HF
L






 
4. Відповідно до нормативного методу чисельність основних робітників за кількістю 

робочих місць (нормою обслуговування) доцільно планувати за формулою (умовні 

позначення: qі – кількість робочих місць для виконання і-го виду робіт; Кзм – 

кількість змін роботи; mн - нормативна кількість робочих місць або одиниць робочих 

машин і устаткування, які може обслуговувати робітник): 

а) змнi КmqL   

б) зм

нi

К

mq
L





 

в)  


iзм

н

qК

m
L

 

г) н

змi

m

Кq
L





 

д) нзм

i

mК

q
L





 
5. Який метод планування чисельності основних робітників базується статистичному 

тренді обсягів виробництва (чистої чи умовно-чистої продукції) та продуктивності 

праці балансовий: 

а) індексний (статистичний) 

б) евристичний 

в) нормативний 

г) економеричний  
6. Відповідно до індексного методу планування чисельності основних робітників 

здійснюється за формулою (умовні позначення: n - період; IN, IПП - індекси обсягів 

продукції та продуктивності праці; N – виробнича програма у плановому періоді): 

а) 
)/(1n NIILL ППNn    
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б) 
)/(1n ППNn IILL    

в) ППNn IINLL /)(1n    

г) 
)/( 1n  nППn LIIL

 

д) ППNn IILL /1n    
7. Чисельність молодшого обслуговуючого персоналу планується на основі: 

а) норм керованості 

б) норм обслуговування 

в) норм підлеглості 

г) норм обслуговування 

д) норм часу 

8. Чисельність допоміжних робітників відповідно до нормативного методу 

визначається за формулою (умовні позначення: V- кількість виробничих об’єктів, які 

потребують  обслуговування, одиниць; Кзм- кількість змін роботи; Ноб - норма 

обслуговування; ; N – виробнича програма у плановому періоді): 

а) обН
L змКV 


 

б) обН
L

NКV зм 


 

в) змК

V




обН
L

 

г) V
L змоб КН 


 

д) N

КН змоб






V
L

 
9. Чисельність керівників виробничих і функціонально-управлінських підрозділів 

планується на основі нормативного методу за: 

а) нормами обслуговування 

б) нормами часу 

в) нормами виробітку 

г) нормами керованості 

д) нормами витрат матеріалів 

10. Який метод планування чисельності персоналу доцільно застосовувати у випадку 

відсутності обгрунтованих норм праці, високої невизначеності у споживчому попиті: 

а) нормативний 

б) балансовий 

в) статистичний (індексний) 

г) евристичний 

д) аналітичний 

11. Планування чисельності персоналу на основі евристичного методу шляхом 

планового корегування фактичної чисельності працівників залежно від зменшення чи 

збільшення трудомісткості і-го виду робіт (чи управлінських функцій) здійснюється 
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такою формулою (умовні позначення: Ln – чисельність працівників у базовому 

періоді; ΔL – необхідне збільшення (+) або зменшення (-) числа працівників категорії 

залежно від зміни трудомісткості відповідного виду робіт (ΔТ); FL – корисний фонд 

робочого часу одного працівника): 

а) L
FTL /1n 

 

б) 
T

L
FLnL  /1n

 

в) 
)/(1n L

L
FTL 

 

г) L
FTLnL /1n 

 

д) 
)(1n L

L
FТL 

 
12. Якщо у звітному періоді чисельність допоміжних робітників складала 10 осіб, а 

основних робітників – 50 осіб. У плановому періоді чисельність основних робітників 

планується збільшити до 70 осіб. Відповідно до методу приблизних (укрупнених) 

розрахунків планова чисельність допоміжних робітників повинна складати: 

а) 10 осіб 

б) 15 осіб 

в) 14 осіб 

г) 20 осіб 

д) 13 осіб 

13. Яка планова чисельність допоміжних робітників має бути на підприємстві, якщо 

кількість виробничих об’єктів, які потребують обслуговування, складає 32 од.; норма 

обслуговування – 4 од.; кількість змін роботи – 2? 

а) 16 осіб 

б) 14 осіб 

в) 22 особи 

г) 20 осіб 

д) 18 осіб 

14. Яка планова чисельність основних робітників має бути на підприємстві відповідно 

до індексного (статистичного) методу, якщо чисельність основних робітників за 

звітний період складає 45 осіб, в плановому періоді очікується зростання обсягу 

виробництва на 8% (за умови незмінності продуктивності праці):  

а) 49 осіб 

б) 45 осіб 

в) 35 осіб 

г) 50 осіб 

д) 47 осіб 

 
Практичні завдання: 

1. Визначити планову чисельність працівників підприємства за даними таблиці у 

розрізі наступних категорій: 

 основних робітників – за балансовим методом; 

 допоміжних робітників – за нормативним методом; 

 АУП (15%), спеціалістів (20%), МОП (7%) – за методом структурних аналогій 

(по відношенню до чисельності робітників); 
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Показник 

Вид продукції 

А Б 
звітний період 

(квартал) 

плановий період 

(квартал) 

звітний період 

(квартал) 

плановий період 

(квартал) 

Трудомісткість одиниці 

продукції, люд.год. 
1,8 2,3 

Плановий обсяг виробництва, 

тис. од./квартал 
14,3 11,6 15,6 17,2 

Корисний фонд робочого часу, 

год./квартал 
160 160 

Чисельність основних 

робітників, осіб 
54 ? 75 ? 

Норма обслуговування для 

допоміжних робітників 

(кількість основних робітників 

на одного допоміжного 
робітника), осіб/особу  

3 4 

Порівняйте фактичну та планову чисельність персоналу підприємства у звітному 

та плановому кварталі.  

2. Визначити планову чисельність працівників підприємства за даними таблиці у 

розрізі категорій: 

 основних робітників – за індексним методом; 

 допоміжних робітників – за методом структурних аналогій; 

 інших категорій персоналу – за методом корегування фактичної чисельності 

персоналу відповідно до очікуваної зміни трудомісткості.  
Показник звітний період  плановий період  

Чисельність основних робітників, осіб 53 ? 

Плановий обсяг виробництва, тис. од./місяць 18,9 21,3 

Очікуваний індекс продуктивності праці, % Х 105 

Частка допоміжних робітників у чисельності 

основних робітників, % 
20 

Чисельність АУП, спеціалістів, МОП, осіб 10 ? 

Очікувана зміна трудомісткості робіт для АУП, 

спеціалістів та МОП, люд.год. 
Х ≈+420 

Корисний фонд робочого часу, год./місяць 160 

Порівняйте фактичну та планову чисельність персоналу підприємства у звітному 

та плановому кварталі.  

 

Тема 8. Планування продуктивності праці та заробітної плати 
Продуктивність праці та показники їх вимірювання на підприємстві. 

Планові розрахунки продуктивності праці у виробничій діяльності 

підприємства. Класифікація систем оплати колективної праці (тарифні, 

гнучкі, безтарифні). Планування фондів оплати праці за відповідними 

системами. Системи участі у прибутках, доходах (за критеріями Скенлона 

або Ракера). Планування заробітної плати за комбіновані системи оплати 

праці. 
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Тести для самоперевірки: 

1. До непрямих показників продуктивності праці належить: 

а) виробіток продукції у натуральному виразі на одного працівника 

б) трудомісткість продукції 

в) виробіток продукції у вартісному виразі на одного працівника 

г) відношення чистої продукції до фонду оплати праці 

д) відношення умовно чистої продукції до фонду оплати праці 

2. Найбільш об’єктивно продуктивність праці відображає показник виробітку, у якому 

результати праці, виражені через: 

а) валову продукцію 

б) реалізовану продукцію 

в) чисту продукцію 

г) умовно-чисту продукцію 

д) товарну продукцію 

3. Розрахунок прямого показника продуктивності праці за чистою продукцією 

здійснюється за формулою (умовні позначення: ПП – продуктивність праці; Q – обсяг 

продукції у фактичних цінах; Сп – проміжне споживання; Кс – споживання основного 

капіталу; L – чисельність працівників; ЗП – витрати на заробітну плату; П - прибуток): 

а) L

КсСпQ
ПП




 

б) L

КсСпQ
ПП




 

в) L

ЗПКсСпQ
ПП




 

г) L

ПЗПQ
ПП




 

д) L

КсСп
ПП




 
4. Порядок планування заробітної  за тарифною системою здійснюється: 

а) комбіновано (частина заробітної плати планується «знизу» та є базовою, а частина 

- визначається «зверху» відповідно до показників діяльності, є гнучкою та 

підлягає розподілу) 

б) довільно 

в) «згори-вниз» (першочергово визначається ФОП, який підлягає подальшому 

розподілу) 

г) «знизу-вгору» (першочергово визначаються розміри індивідуальних заробітних 

плат, на основі яких розраховується ФОП) 

д) за рішенням уповноважених осіб 

5. Порядок планування заробітної за гнучкою системою колективної оплати праці 

здійснюється: 

а) комбіновано (частина заробітної плати планується «знизу» та є базовою, а частина 

- визначається «зверху» відповідно до показників діяльності, є гнучкою та 

підлягає розподілу) 

б)  «знизу-вгору» (першочергово визначаються розміри індивідуальних заробітних 

плат, на основі яких розраховується ФОП) 

в)  «згори-вниз» (першочергово визначається ФОП, який підлягає подальшому 

розподілу) 
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г) довільно  

д) за рішенням уповноважених осіб 

6. Порядок планування заробітної  за безтарифною системою колективної оплати 

праці здійснюється: 

а) комбіновано (частина заробітної плати планується «знизу» та є базовою, а частина 

- визначається «зверху» відповідно до показників діяльності, є гнучкою та 

підлягає розподілу) 

б) «знизу-вгору» (першочергово визначаються розміри індивідуальних заробітних 

плат, на основі яких розраховується ФОП) 

в)  «згори-вниз» (першочергово визначається ФОП, який підлягає подальшому 

розподілу) 

г) довільно  

д) за рішенням уповноважених осіб 

7. Відрядний ФОП (ФОПв) за тарифною системою визначається за формулою (умовні 

позначення: Сі – годинна тарифна ставка працівників і-го кваліфікаційного розряду; 

Тн - нормативна трудомісткість робіт і операцій у плановому періоді; FL – 

ефективний фонд робочого часу у плановому періоді (в годинах); Fн - номінальний 

фонд робочого часу (в годинах); Li - чисельність працівників і-го розряду; Кд - 

коефіцієнт додаткової зарплати; Кп - коефіцієнт преміальних виплат): 

а) пднів ККТСФОП   

б) Lпднів FККТСФОП   

в) пдіLів ККLFСФЗП   

г) 
пді

н

L
ів ККL

F

F
СФЗП 

 

д) 

пд

L

н
ів КК

F

Т
СФОП 

 
8. Почасовий ФОП працівників (ФОПв) за тарифною системою визначається за 

формулою (умовні позначення: Сі – годинна тарифна ставка працівників і-го 

кваліфікаційного розряду; Тн - нормативна трудомісткість робіт і операцій у 

плановому періоді; FL – ефективний фонд робочого часу у плановому періоді (в 

годинах); Fн - номінальний фонд робочого часу (в годинах); Li - чисельність 

працівників і-го розряду; Кд - коефіцієнт додаткової зарплати; Кп - коефіцієнт 

преміальних виплат): 

а) пдніп ККТСФОП   

б) Lпдніп FККТСФОП   

в) пдіLіп ККLFСФЗП   

г) 
пді

н

L
іп ККL

F

F
СФОП 

 

д) 
пд

L

н
іп КК

F

Т
СФОП 

 
9. Почасовий ФОП працівників, які працюють за місячними посадовими окладами 
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(ФОПм),за тарифною системою планується за формулою (умовні позначення: Сі – 

місячна тарифна ставка працівників і-го розряду / категорії; Тн - нормативна 

трудомісткість робіт і операцій у плановому періоді; FL – ефективний фонд робочого 

часу у плановому періоді (в годинах); Fн - номінальний фонд робочого часу (в 

годинах); Li - чисельність працівників і-го розряду / категорії; Кд - коефіцієнт 

додаткової зарплати; Кп - коефіцієнт преміальних виплат): 

а) пднім ККТСФОП   

б) Lпднім FККТСФОП   

в) пдіLім ККLFСФЗП   

г) 
пді

н

L
ім ККL

F

F
СФОП 

 

д) 
пд

L

н
ім КК

F

Т
СФОП 

 
10. Виберіть необхідні дані та визначте плановий фонд оплати праці відрядної, якщо 

тарифна ставка складає 32,0 грн./год., трудомісткість виробничої програми складає 

13,5 тис. люд.год.; одинична відрядна розцінка – 15,6 грн./од.; чисельність робітників-

відрядників складає 84 особи; корисний фонд робочого часу одного працівника 

складає 160 год./місяць.  

а) 432 тис. грн. 

б) 210,6 тис. грн. 

в) 430,1 тис. грн. 

г) 209,7 тис. грн. 

д) 465,3 тис грн. 

11. Виберіть необхідні дані та визначте плановий фонд оплати праці погодинної, якщо 

тарифна ставка складає 42,0 грн./год., обсяг виробництва – 9,8 тис. од.; одинична 

відрядна розцінка – 16,2 грн./од.; чисельність робітників-відрядників складає 54 

особи; корисний фонд робочого часу одного працівника складає 160 год./місяць.  

а) 362,9 тис. грн. 

б) 158,8 тис. грн. 

в) 130,1 тис. грн. 

г) 209,7 тис. грн. 

д) 265,3 тис грн. 

 
Практичні завдання: 

1. Проведіть планові розрахунки ФОП основних робітників та середньомісячної 

заробітної плати за тарифною системою оплати праці  за даними таблиці: 

Вид робіт 

Трудомісткість 
одиниці 

продукції, люд. 

год. 

Тарифна 

ставка, 
грн./год. 

Плановий обсяг 

виробництва, 
тис. од./місяць 

Чисельність 
основних 

робітників, 

осіб 

Коефіцієнт 

доплат, % 

Механічна 

обробка 
1,18 6,95 

11,3 138 

1,0 

Стругальні 0,56 7,52 1,2 

Лакувальні 1,3 6,7 1,05 

Сушильні 1,8 6,7 1,0 
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2. Розрахуйте плановий ФОП допоміжних робітників за місяць  за тарифною 

системою оплати праці на основі даних  таблиць: 

Категорія допоміжних 
робітників 

Кількість робітників за 

розрядами 

Коефіцієнт 
доплат, % 

Плановий 

корисний 

фонд 
робочого 

часу, год. 

/місяць 

I II III IV V VI 

Електрики 1  2 1   1,0 

168 
Коректувальники  2 1 1   1,15 

Транспортувальники 1  1  2  1,05 

Слюсарі    2  2 1,2 
 

Тарифна ставка, грн./год. 

I II III IV V VI 

39,0 49,23 69,45 79,82 100,2 110,8 

Порівняйте розмір середньомісячної заробітної плати допоміжних робітників 

різних категорій.  

3. Проведіть планові розрахунки ФОП невиробничих категорій персоналу за 

тарифною системою оплати праці за даними таблиці: 

Категорії 

персоналу 

Середній 
посадовий 

оклад, 

грн./місяць 

Кількість 

працівників, 
осіб 

Фонд робочого часу, 
год./місяць 

Коефіцієнт 
доплат та 

преміальних 

виплат, % 
номінальний режимний 

АУП 3502,2 8    

МОП 1820,3 5    

спеціалісти 2960,5 12    

Розрахуйте середньомісячний розмір заробітної плати невиробничих категорій та 

порівняйте її з середньою заробітною платою інших категорій персоналу (за даними 

вище наведених задач).  

 

Тема 9. Планування собівартості продукції 
Сутність, фактори формування собівартості продукції. Калькулювання. 

Класифікація витрат підприємства за різними ознаками. Статті та елементи 

витрат. Порядок планування собівартості продукції.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Собівартість – це сукупність витрат на: 

а) виробництво продукції 

б) реалізацію продукції 

в) виробництво і реалізацію продукції 

г) придбання продукції 

д) закупівлю матеріалів та оплату праці 

2. Зовнішнім фактором, який впливає на собівартість продукції, є: 

а) чисельність персоналу 

б) матеріаломісткість продукції 

в) енергомісткість продукції 

г) продуктивність праці (виробіток на одного працівника) 

д) ставка внеску за соціальним страхуванням працівників 
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3. Зовнішнім фактором, який впливає на собівартість продукції, є: 

а) енергомісткість продукції 

б) продуктивність праці (виробіток на одного працівника) 

в) витрати від браку 

г) матеріаломісткість продукції 

д) ціни на пальне та тарифи на електроенергію 

4. Внутрішнім фактором, який впливає на собівартість продукції, є: 

а) ставка внеску за соціальним страхуванням працівників 

б) ціни на пальне 

в) мінімальна заробітна плата 

г) енергомісткість продукції 

д) тарифи на електроенергію 

5. Внутрішнім фактором, який впливає на собівартість продукції, є: 

а) ставка внеску за соціальним страхуванням працівників 

б) тарифи на електроенергію  

в) ціни на пальне 

г) мінімальна заробітна плата 

д) продуктивність праці (виробіток на одного працівника) 

6. Калькулювання – це: 

а) процес планування витрат на виробничу програму 

б) процес планування прибутку та рентабельності підприємства за звітний період 

в) планове обґрунтування суми витрат у звітному періоді 

г) процес визначення собівартості одиниці продукції  

д) процес розрахунку поточних та капітальних витрат  

7. Сукупність економічно однорідних витрат за видами ресурсів  незалежно від їх 

виробничого призначення – це: 

а) статті витрат 

б) калькулювання 

в) собівартість 

г) елементи витрат  

д) ціна 

8. До елементів витрат не належить 

а) витрати на збут 

б) амортизація 

в) матеріальні витрати 

г) витрати на оплату праці (заробітна плата) 

д) відрахування на соціальні заходи 

9. До елементів витрат належить: 

а) адміністративні витрати 

б) витрати на оплату праці (заробітна плата) 

в) витрати на збут 

г) загальновиробничі витрати  

д) невиробничі витрати  

10. Витрати, величина яких не залежить від зміни виробничої програми% 

а) прямими 

б) непрямими 

в) постійними 

г) змінними 
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д) гнучкими  

11. Витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягу виробництва, є: 

а) прямими 

б) непрямими 

в) постійними 

г) змінними 

д) фіксованими  

12. Які витрати  із нижче перерахованих належать до прямих витрат: 

а) сировина та основні матеріали 

б) заробітна плата допоміжних робітників 

в) витрати на збут 

г) загальновиробничі витрати 

д) адміністративні витрати  

13. Витрати на оплату праці основних робітників належать до: 

а) прямих, постійних 

б) непрямих, змінних 

в) непрямих, постійних 

г) непрямих, накладних 

д) прямих, змінних  

14. Прямі виробничі витрат та загальновиробничі витрати формують: 

а) виробничу собівартість продукції 

б) невиробничу собівартість продукції 

в) повну собівартість продукції 

г) валову собівартість продукції 

д) ціну продукції 

15. Які витрати  із нижче перерахованих належать до прямих витрат: 

а) заробітна основних робітників-відрядників 

б) заробітна плата допоміжних робітників 

в) витрати на збут 

г) загальновиробничі витрати 

д) адміністративні витрати  

16. Які витрати  із нижче перерахованих належать до непрямих загальновиробничих 

витрат: 

а) заробітна основних робітників-відрядників 

б) заробітна плата допоміжних робітників 

в) витрати на збут 

г) інші операційні витрати 

д) адміністративні витрати  

17. Які витрати  із нижче перерахованих належать до непрямих невиробничих витрат: 

а) заробітна основних робітників-відрядників 

б) заробітна плата допоміжних робітників 

в) витрати на збут 

г) амортизація цехових будівель 

д) витрати на сировину та основні матеріали  

 
Практичні завдання: 

1. Клієнт хоче замовити виготовлення офісного стола за спеціальними 

кресленнями, якщо буде прийнятною його ціна. У зв’язку з цим економісту 

підприємства необхідно визначити орієнтовну (приблизну) собівартість і вигідну ціну 
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стола за наявними даними, наведеними в таблиці. 
№ Показник Значення 

1. 

Основні матеріали: 

а) деревина – кількість, м3 

 ціна, грн./ м3 

б) інші основні матеріали, % від вартості деревини 

 

0,25 

3200 

15 

2. 
Технологічна трудомісткість (за досвідно-статистичними 

нормами), л-год. 
25 

3. Середня тарифна ставка основних робітників, грн./л-год. 52 

4. Додаткова зарплата,  % від тарифної 20 

5. Відрахування у фонди соціального страхування, % від ФОП 22 

6. Накладні витрати у собівартості продукції підприємства, % 40 

7. Рентабельність продукції (поточних витрат) підприємства, % 15 

2. Провести калькуляційні розрахунки  собівартості одиниці  продукції 

підприємства  за даними таблиці, якщо критерієм для розподілу непрямих витрат є 

структура ФОП основних робітників за видами продукції: 
Показник Вид продукції 

А Б 

Витрати сировини та основних матеріалів, грн./од. 263,2 158,9 

Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат, % 1,08 

Тарифна ставка, грн../год. 10,25 11,50 

Норма часу, люд. хв. /од. 56,3 45,2 

Ставка нарахувань за соціальним страхуванням, % 40,0 

Загальновиробничі витрати, тис. грн. 25,6  

Витрати на збут, тис. грн. 6,3 

Адміністративні витрати  12,6 

Інші операційні витрати, тис. грн. 4,3 

Плановий обсяг виробництва, тис. од./місяць 12,6 13,6 

 

Тема 10. Планування ціни продукції 
Сутність та класифікація цін.  Структура ціни.  Цінові стратегії. Методи 

прямого ціноутворення. Методи непрямого ціноутворення. Їх переваги, 

недоліки та можливості застосування. 

 
Тести для самоперевірки: 

1. Грошовий вираз вартості, що сплачується або одержується за одиницю продукції – 

це:  

а) собівартість 

б) одинична розцінка 

в) ціна 

г) рентабельність 

д) прибуток 

2. Такому етапу просування товару як «підприємство – оптова торгівля» відповідає: 

а) відпускна ціна 

б) оптова ціна промисловості 

в) роздрібна ціна 

г) фіксована ціна 

д) знижена ціна 
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3. Такому етапу просування товару як «оптова торгівля – роздрібна торгівля» 

відповідає: 

а) відпускна ціна 

б) оптова ціна промисловості 

в) роздрібна ціна 

г) фіксована ціна 

д) знижена ціна 

4. Такому етапу просування товару як «роздрібна торгівля – споживачі» відповідає: 

а) відпускна ціна 

б) оптова ціна промисловості 

в) роздрібна ціна 

г) фіксована ціна 

д) знижена ціна 

5. Ціна продукції, що визначена підприємством-виробником  із врахуванням ПДВ та 

акцизного збору, є:  

а) оптовою 

б) роздрібною 

в) відпускною 

г) середньою 

д) мінімальною 

6. Встановлення низької ціни для одержання прибутку за наявності численних груп 

чутливих до ціни покупців, спроможних забезпечити значні обсяги продажу 

відповідає ціновій стратегії: 

а) стратегія проникнення на ринок 

б) стратегія «зняття вершків» 

в) стратегія престижних цін 

г) стратегія психологічно комфортних цін 

д) стратегія шикування цін 

7. Яка цінова стратегія передбачає встановлення високої ціни для одержання 

прибутку за рахунок низької чутливості до ціни обмеженої групи покупців: 

а) проникнення на ринок 

б) «збиткового лідера» 

в) стратегія «зняття вершків» 

г) стабільних цін 

д) диференціювання цін  

8. Відповідно до методу «середні витрати + прибуток» планова ціна (Ц) визначається 

за формулою (умовні позначення: В – середні витрати на одиницю продукції; П% - 

планова  норма прибутковості  (рентабельності), %): 

а) 
%Ц ПВ 

 

б) 
100

%)1(
Ц 




В

П

 

в) 

100
%)1(

Ц 



П

В

 

г) 
)

100

%
1(Ц

П
В 
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д) 
%Ц ПВ 

 
9. Базова ціна, яка забезпечує беззбитковість виробництва (Цб), відповідно до методу 

беззбитковості визначається за формулою (умовні позначення: Вп - постійні витрати 

на виробничу програму; Вз - змінні витрати у розрахунку на одиницю продукцію 

(грн./од.); N – виробнича програма у плановому періоді): 

а) 

 
N

ВзВп N
Цб




 

б) 

 
N

ВзВп 
бЦ

 

в) 
NВВ зп  )(Цб  

г) 
п

з В
N

В
бЦ

 

д) 

 
N

Вз п
б

В-N
Ц




 
10. Відповідно до методу питомої вартості ціна на нову продукцію (Цн) планується за 

формулами (умовні позначення: Цпит - питома ціна на типовий (базовий) продукт; Хн 

- кількісне значення головного параметру нової продукції; Цб - ціна на типову 

(базову) продукцію; Хб - кількісне значення основного параметра типової 

(базової)продукції): 

а) б

б
питнпит

Ц

Х
ЦХЦ нЦ

 

б) б

б
пит

н

пит

Х

Ц
Ц

Х
Ц

нЦ

 

в) ббпитнпит ХЦЦХЦ нЦ
 

г) 
ббпит

н

пит ХЦЦ
Х

Ц
нЦ

 

д) б

б
питнпит

Х

Ц
ЦХЦ нЦ

 
11. Знижки за придбання товару понад обумовлену суму є: 

а) передсвятковими 

б) бонусними 

в) сконто-знижками 

г) акційними 

д) привілейованими 

12. Яка знижка надається постійним представникам або посередникам, які займаються 

питаннями реалізації товару: 

а) бонусна 

б) касова 

в) дилерська (дистриб’юторська) 

г) прогресивна 

д) сезонна 

13. Які знижки надаються покупцю у випадку оплати вартості товару до настання 
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строку платежу: 

а) бонусні 

б) касові 

в) акційні 

г) дилерські 

д) сезонні 

14. Які знижки передбачають зниження ціни залежно від збільшення  обсягу попиту 

(партії товарів, що купуються): 

а) прогресивні 

б) сконто-знижки 

в) касові 

г) акційні 

д) сезонні 

 
Практичні завдання: 

1. Якою буде ціна на новий товар відповідно до методу питомої вартості, якщо 

ціна на базовий товар складає 2500 грн.,  значення головного параметру відповідно 

нового та базового товару складає  відповідно 1800 та 2000 кВт.  

 

Тема 11. Планування фінансових результатів діяльності підприємства 

Види прибутку (валовий, від операційної діяльності, від звичайної 

діяльності до оподаткування, від звичайної діяльності, чистий). Порядок 

планування прибутку підприємства (за його видами). Сутність та види 

рентабельності. Планові розрахунки рентабельності. 

 
Тести для самоперевірки: 

1. При складанні плану доходів і витрат бізнесу різниця між чистим доходом та 

виробничою собівартістю реалізованої продукції (послуг) є основою для розрахунку 

такого фінансового показника: 

а) валовий прибуток (збиток) 

б) чистий прибуток (збиток) 

в) прибуток (збиток) від операційної діяльності  

г) податок на прибуток  

д) прибуток (збиток) до оподаткування 

2. Прибуток (збиток) від операційної діяльності (По) при складанні плану доходів і 

витрат бізнесу визначається як: 

а) По = Валовий прибуток (збиток) + Інші операційні доходи – Операційні 

витрати (витрати на збут; адміністративні витрати; інші операційні витрати) 

б) По = Чистий дохід – Виробнича собівартість реалізованої продукції (послуг) 

в) По = Чистий дохід - Операційні витрати (витрати на збут; адміністративні 

витрати; інші операційні витрати) 

г) По = Чистий дохід  + Інші операційні доходи – Операційні витрати (витрати 

на збут; адміністративні витрати; інші операційні витрати) 

д) По = Валовий прибуток (збиток) + Операційні витрати (витрати на збут; 

адміністративні витрати; інші операційні витрати) 

3. Який з нижче наведених фінансових показників відображає таку ситуацію, за якої 

загальні доходи від продажу продукції (послуг) повністю покривають витрати на її 

виробництво й реалізацію: 
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а) точка беззбитковості 

б) рентабельність продажів 

в) валовий прибуток 

г) чистий прибуток 

д) чистий дохід 

4. Необхідним фінансовим документом фінансового плану в бізнес-плані, який 

відображає рух вхідних та вихідних грошових потоків бізнесу протягом визначеного  

періоду, є: 

а) баланс 

б) план доходів і витрат  

в) план грошових надходжень і виплат  

г) план рентабельності 

д) фіскальний план 

5. Необхідним фінансовим документом фінансового плану в бізнес-плані, який  

відображає фінансовий стан фірми на певну дату, а саме: які активи має бізнес; які 

зобов’язання бізнесу; який власний капітал бізнесу, є: 

а) баланс 

б) план доходів і витрат  

в) план грошових надходжень і виплат  

г) план рентабельності 

д) фіскальний план 

6. Рентабельність продажів як показник ефективності бізнесу розраховується за 

формулою: 

а) Рентабельність продажів = Собівартість продукції (послуг)/Дохід *100% 

б) Рентабельність продажів = Дохід/Собівартість продукції (послуг) *100% 

в) Рентабельність продажів = Прибуток/ Собівартість продукції (послуг) *100%  

г) Рентабельність продажів = Прибуток/Дохід *100% 

д) Рентабельність продажів = Собівартість продукції (послуг) / Прибуток *100% 

7. Рентабельність активів як показник ефективності бізнесу розраховується за 

формулою: 

а) Рентабельність активів = Собівартість продукції (послуг)/Дохід *100% 

б) Рентабельність активів = Дохід/Активи *100% 

в) Рентабельність активів = Прибуток/ Собівартість продукції (послуг) *100%  

г) Рентабельність активів = Прибуток/Активи *100% 

д) Рентабельність активів = Собівартість продукції (послуг) / Прибуток *100% 

8. Рентабельність поточний втрат як показник ефективності бізнесу розраховується за 

формулою: 

а) Рентабельність поточних витрат = Собівартість продукції (послуг)/Дохід *100% 

б) Рентабельність поточних витрат = Дохід/Активи *100% 

в) Рентабельність поточних витрат = Прибуток/ Собівартість продукції (послуг) 

*100%  

г) Рентабельність поточних витрат = Прибуток/Активи *100% 

д) Рентабельність поточних витрат = Собівартість продукції (послуг) / Прибуток 

*100% 

 
Практичні завдання: 

1. На початку реалізації бізнес-проекту власники інвестували кошти у формування 

необоротних активів: 
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Необоротні активи 
Вартість, тис. 

грн. 

Термін 

експлуатації 

Амортизація за рік, 

тис. грн. 

Виробничі будівлі 250,0 15 16,7 

Будівлі загальногосподарського 

призначення 
85,0 15 5,7 

Обладання виробничого призначення 350,0 10 35,0 

Транспортні засоби:    

- виробничого призначення 250,0 8 31,3 

- загальногосподарського призначення 120,0 8 15,0 

Інші необоротні активи 

загальногосподарського призначення 
55,0 5 11,0 

Всього 1110,0 - 61,0 

Визначте суму капітальних витрат та амортизаційних відрахувань, що будуть 

віднесені до поточних витрат в звітному періоді. 

2. Визначте суму поточних витрат бізнесу на основі даних, що відображені в 

таблиці: 

Показник 
Значення 

показника 

Витрати на сировину і матеріали в розрахунку на одиницю продукції, грн./од.  25,0 

Обсяг виробництва продукції за рік, тис. од.  150,0 

Витрати на оплату праці основних робітників (в т.ч. ЄСВ), тис. грн.  360,0 

Витрати на утримання (опалення, освітлення, водовідведення та 

водопостачання) виробничих будівель, тис. грн.  
150,0 

Витрати на оплату праці допоміжних робітників (в т.ч. ЄСВ), тис. грн. 85,0 

Витрати на охорону праці, тис. грн.  15,0 

Витрати на оплату праці АУП (в т.ч. ЄСВ), тис. грн.  120,0 

Витрати на утримання (опалення, освітлення, водовідведення та 

водопостачання) будівель загальногосподарського призначення, тис. грн. 
30,0 

Витрати на транспортування продукції, тис. грн. 12,0 

Витрати на рекламу, тис. грн. 35,0 

Витрати на комісійні винагороди торговим посередникам, тис. грн.  40,0 

Інші витрати  15,0 

 Розрахунки звести в таблицю: 
Комплексна стаття витрат Значення, тис. грн. 

Прямі виробничі витрати  

Загальновиробничі витрати  

Адміністративні витрати  

Витрати на збут  

Інші операційні витрати   

Всього  

3. Визначте ціну одиниці продукції за методом «середні витрати + прибуток», 

якщо норма ренатбельності поточних витрат складає 25%. 

4. Заповність план доходів і витрат (звіт про фінансові результати) за вище 

проведеними розрахунками.  
Стаття Значення 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  

Валовий:  

прибуток 

 

збиток  
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Інші операційні доходи  

Адміністративні витрати  

Витрати на збут  

Інші операційні витрати  

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

прибуток 

 

збиток  

Дохід від участі в капіталі  

Інші фінансові доходи  

Інші доходи  

Фінансові витрати  

Втрати від участі в капіталі  

Інші витрати  

Фінансовий результат до оподаткування:  

прибуток 

 

збиток  

Витрати (дохід) з податку на прибуток  

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування  

Чистий фінансовий результат:  

прибуток 

 

збиток  

5. Розрахуйте точку беззбитковості на основі вище наведених даних та відобразіть 

її графічно.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Тема 12. Типи та форми організації виробництва, їх техніко-економічна 

характеристика 

Сутність типу виробництва. Типи виробництва за різними ознаками 

Характеристики, переваги та недоліки одиничного, серійного, масового типів 

виробництва.  Визначення типу виробництва. Виробничий процес та його 

структура. Форми організації виробництва (дискретне, недискретне, потокове 

та не потокове). Характеристики форм виробництва. Класифікація потокових 

ліній. Ритм та такт потокової лінії.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Комплексна характеристика технічних, організаційних та економічних 

особливостей виробництва, обумовлена ступенем його спеціалізації, складністю та 

стійкістю товарної номенклатури, розмірами і повторюваністю випуску виробів, а 

також масштабами виробництва – це: 

а) форми організації виробництва 

б) тип виробництва 

в) види господарської діяльності 

г) усі відповіді правильн 

2. На вибір типу виробництва впливає: 

а) номенклатура виробів, що випускаються 

б) обсяг випуску продукції 
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в) ступінь сталості товарної номенклатури підприємства 

г) усі відповіді правильні 

3. Залежно від рівня концентрації і спеціалізації розрізняють такі типи виробництва: 

а) лінійне, нелінійне 

б) універсальне, спеціалізоване 

в) масове, серійне, індивідуальне 

г) індивідуальне, колективне 

4. Для якого типу виробництва притаманна велика номенклатура продукції, 

відсутність її сталості: 

а) масового 

б) серійного 

в) лінійного 

г) індивідуального 

5. Для якого типу виробництва притаманний незначний обсяг виробництва,  

відсутність сталості номенклатури продукції, універсальне технологічне оснащення: 

а) колективного 

б) універсального 

в) індивідуального 

г) лінійного 

6. Для якого типу виробництва притаманний переважно низький рівень кваліфікації 

робітників, повне закріплення операцій за робочими місцями: 

а) масового 

б) універсального 

в) індивідуального 

г) лінійного 
7. Для якого типу виробництва притаманна обмежена номенклатура продукції, значна 

її сталість, середній рівень собівартості продукції: 

а) колективного  

б) одиничного  

в) серійного  

г) лінійного 

8. На підприємствах, що виробляють унікальні та складні вироби, як правило, має 

місце такий тип виробництва, як: 

а) масовий  

б) універсальний  

в) індивідуальний  

г) лінійний 

9. Який тип виробництва характерний для підприємств, де виготовляються складні 

вироби і системи спеціального призначення, що мають обмежене використання у 

виробництві або побуті та потребують постійних конструктивних змін: 

а) масовий  

б) універсальний  

в) індивідуальний  

г) лінійний 

10. Ознакою якого типу виробництва є виготовлення однотипної продукції обмеженої 

номенклатури у великих обсягах протягом тривалого часу: 

а) індивідуальний  

б) масовий  
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в) універсальний  

г) лінійний 
11. Виробництво, за якого роботи і операції виконуються паралельно у технологічній 
послідовності з певним ритмом на спеціалізованих робочих місцях, є: 

а) потоковим  
б) непотоковим  
в) лінійним  
г) масовим 

1. За рівнем спеціалізації потокові лінії поділяються на: 

а) спеціалізовані і неспеціалізовані  

б) одно предметні і багатопредметні  

в) прямоточні і неперервнопоточні  

г) механізовані і автоматизовані 

13. Періодичність випуску чергових виробів на потоковій лінії називається: 

а) циклом  

б) регламентом  

в) тактом  

г) стандартом 

14. Такт однопредметної потокової лінії визначається відношенням: 

а) трудомісткості виробу до його машиномісткості 

б) фонду робочого часу до кількості виробів у відповідному періоді 

в) машиномісткості виробу до кількості робочих місць 

г) фонду робочого часу до кількості робочих місць 

 

Тема 13. Принципи організації виробничої діяльності 

Принципи організації виробництва (прямоточності, пропорційності, 

спеціалізації, неперервності, паралельності, ритмічності та ін.). Сутність та 

діагностика дотримання основних принципів організації виробництва. 

Послідовний, паралельний та послідовно-паралельний вид руху предметів 

праці, їх переваги, недоліки та можливості застосування. 

 
Тести для самоперевірки: 

1.До основних принципів організації виробництва відносяться: 

а) ритмічності, прибутковості, пропорційності, прямоточності 

б) пропорційності, прямоточності, паралельності, прибутковості 

в) прямоточності, паралельності, неперервності, пропорційності, спеціалізації 

г) пропорційності, спеціалізації, неперервності, ефективності 

2. При реалізації яких принципів істотно скорочується тривалість виробничого циклу: 

а) прямоточності і неперервності 

б) неперервності і пропорційності 

в) спеціалізації і паралельності 

г) паралельності і неперервності 

3. Від тривалості виробничого циклу в найбільшій мірі залежить: 

а) продуктивність праці 

б) рентабельність продукції 

в) ефективність використання основних засобів 

г) ефективність використання оборотних коштів 

4. Внутрівиробничі транспорті потоки спрощуються і зменшуються при реалізації 
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принципу: 

а) пропорційності 

б) прямо точності 

в) спеціалізації 

г) неперервності 

5. При зменшенні диспропорцій у виробничих потужностях підвищується: 

а) продуктивність праці 

б) ефективність використання оборотних коштів 

в) ефективність використання основних засобів 

г) ефективність використання робочого часу персоналу 

6. При підвищенні пропорційності у професійній структурі персоналу: 

а) зменшуються втрати робочого часу 

б) скорочується виробничий цикл 

в) зменшуються потреби в оборотних коштах 

г) зменшується чисельність персоналу 

7. При підвищенні рівня спеціалізації виробництва у найбільшій мірі підвищується 

ефективність використання: 

а) знарядь праці 

б) власне праці 

в) предметів праці 

г) енергоресурсів 
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