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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

  
Навчальним планом підготовки  студентів за напрямом 

«Управління персоналом та економіка праці»  передбачено вивчення 

дисципліни «Планування і організація виробничої діяльності 
підприємства». 

Метою вивчення дисципліни «Планування і організація виробничої 
діяльності підприємства» є формування у студентів системи знань про 

принципи, методи планування і організації виробничої діяльності у 

системі менеджменту підприємства.  
Основними завданнями навчальної дисципліни є 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. 
Програмний матеріал дисципліни  рекомендується вивчати в 

порядку, передбаченому методичними рекомендаціями. 
 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

САМОПЕРЕВІРКИ 
 
Тематичний зміст дисципліни включає назви змістових модулів та 

тем, а також ключові поняття та терміни за темами дисципліни. Завдання 
для самоконтролю представлені питаннями для самоконтролю (студент, 
даючи на них відповідь, самостійно діагностує рівень власної підготовки 
до практичного заняття, поточного чи підсумкового контролю), тестами 
(на кожен тест можлива лише одна правильна відповідь).  

 

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 складових управлінської діяльності. Класифікація видів 

економічної діяльності підприємства (звичайна, надзвичайна, 
операційна, фінансово-інвестиційна, виробнича, обслуговування). 

Сутність та місце виробничої діяльності у економічній діяльності 
підприємств. Складові виробничої діяльності. Структурно-логічна 
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схема змісту навчальної дисципліни. Визначення основних понять 

дисципліни: трудомісткість (машиномісткість); коефіцієнт виконання 
норм; фонди робочого часу працівників та устаткування; виробнича 
програма, асортимент, номенклатура; спеціалізація, диверсифікація , 

диференціація виробництва; якість продукції; технологічний і 
виробничий процес; основне, допоміжне виробництво; виробничий та 
економічний цикл.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Які види діяльності підприємства ви знаєте? 

2. В чому особливість виробничої діяльності підприємства у 

порівнянні з іншими видами діяльності підприємства? 

3. Що таке планування та організація виробничої діяльності? 

4. Яке місце посідає планування та організація виробничої діяльності 
у системі функцій менеджменту? 

5. Що таке трудомісткість (машиномісткість)? Яка їх значимість у 

плануванні виробничої діяльності? 

6. Які види трудомісткості розрізняють в залежності від степеня 

охоплення виробничих процесів? 

7. Що таке виробнича програма? 

8. Як співвідносяться номенклатура та асортимент продукції? 

9. Як співвідносяться між собою технологічний та виробничий 

процеси? 

10.  Розмежуйте відмінності між виробничим та економічним циклом? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Розташуйте в правильній послідовності «ланцюжок» управлінських 

функцій:    

а) аналіз =>  організація  =>   планування  =>   контроль; 

б) аналіз  =>   прогноз  =>   організація  =>  контроль; 

в) організація  =>   аналіз  =>   прогноз  =>   контроль; 

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

а) звичайну і надзвичайну діяльність; 
б) операційну і не операційну діяльність; 
в) виробничу і невиробничу діяльність; 
г) фінансову і не фінансову діяльність. 

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

а) операційної діяльності; 
б) надзвичайної діяльності; 

в) звичайної діяльності; 
г) виробничої діяльності. 

5. Основна економічна діяльність підприємства, зазначена в його 

статуті, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок 

такої діяльності, є: 
а) надзвичайною; 

б) фінансово-інвестиційною; 

в) виробничою; 

г) звичайною. 

6. Виробнича діяльність та обслуговування клієнтів є складовими: 

а) фінансово-інвестиційної діяльності підприємства; 
б) надзвичайної діяльності; 
в) операційної діяльності; г) звичайної діяльності. 
7. Оберіть правильний порядок реалізації основних складових 

виробничої діяльності: 
а) Збут  =>   Матеріально-технічне постачання (МТП) =>   

Виробничий процес (ВП) =>   Результати; 

б) МТП  =>   ВП  =>   Збут  =>   Результати; 

в) ВП  =>   МТП  =>   Збут  =>   Результати; 

г) МТП  =>   Збут  =>   Результати  =>   ВП. 

8. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства – це: 
а) будь-яка діяльність, пов’язана з виробництвом товарів та послуг; 
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) діяльність, результати якої формуються внаслідок надзвичайних 

подій. 

9. Передбачення стану та зміни в часі і просторі виробничої діяльності 
та її результатів – це: 

а) планування виробничої діяльності; 
б) організація виробничої діяльності; 
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в) матеріально-технічне постачання виробничої діяльності; 
г) усі відповіді правильні. 

10. 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) усі відповіді правильні. 
11. 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. 

12. Затрати робочого часу працівників на виготовлення і реалізацію 

продукції – це: 
а) машиномісткість; 

б) продуктивність праці; 
в) трудомісткість; 
г) коефіцієнт виконання норм. 

13. Відношення нормативної трудомісткості до фактичної 
трудомісткості – це: 
а) машиномісткість продукції; б) коефіцієнт виконання норм; 

в) коефіцієнт ефективності використання робочого часу; 

г) рентабельність виробництва. 
14. 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. 

15. Яка трудомісткість розраховується як  ∑ ����� (m-к)i,  де t(m-к)i – 

штучно-калькуляційний час (повна норма часу):  

а) операційна; 
б) технічна; 

в) технологічна; 
г) повна. 

16. Затрати ресурсу часу робочих  машин і устаткування у процесі 
виробництва продукції – це: 

а) трудомісткість; 

б) машиномісткість; 

в) фондоозброєність; 

г) фондовіддача. 
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17. Яка із нижче запропонованих формул правильно відображає 
взаємозв’язок між трудомісткістю (ТL) та машиномісткістю (Tq): 

а) ТL = β × Tq; 

б) Tq = ТL × β; 

в)  TL= �	

 ; 

г) Tq = ��

  , де

 β – коефіцієнт обслуговування машин і устаткування (визначається 

відношення чисельності основних робітників в одну зміну до кількості 
устаткування). 

18. Якщо ткаля працює на 10 ткацьких верстатах, то коефіцієнт 
обслуговування машин і устаткування (β) становить: 

а) β = 0,1; б) β = 10; в) β = 0,5; г) β = 5. 

19. Якщо на підйомно-розвантажувальних роботах на автокрані 
одночасно працює 2 робітники (кранівник і стропальник), то 

коефіцієнт багатоверстатного обслуговування (β) складає: 
а) β = 2; б) β = 0,5; в) β = 0,2; г) β = 4. 

20. 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. 

21. Перелік найменувань основних видів різної за функціональними  

призначеннями продукції – це: 
а) асортимент продукції; 
б) номенклатура продукції; 

в) виробнича продукція; 
г) виробнича діяльність. 

22. Різновиди продукції аналогічного призначення, які відрізняються 

за масою, формою, розмірами, фізичними, хімічними та біологічними 

властивостями – це: 
а)  номенклатура продукції; 
б) асортимент продукції; 

в) спеціалізація виробництва; 
г) виробнича програма. 

23. Процес зосередження  підприємства на по випуску певних видів 

продукції – це: 
а) диверсифікація виробництва; 
б) спеціалізація виробництва; 

в) диференціація виробництва; 
г) господарська діяльність. 

24. Запровадження у виробництво і продаж нових номенклатурних 

груп продукції – це: 
а) диверсифікація виробництва; 
б) диференціація виробництва; 

в) спеціалізація виробництва; 
г) реінжиніринг.

25. Диверсифікованим вважається підприємство, на якому  частка 
продажу товарів і послуг, що пов’язані з його основною діяльністю, 
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складає: 
а) не більше 25%; 

б) не менше 50%; 

в) не більше 35%; 

г) не менше 30%. 

26. Доповнення існуючих  номенклатурних груп продукції новими  

асортиментними позиціями – це: 
а) диференціація виробництва; 
б) спеціалізація виробництва; 

в) диференціація виробництва; 
г) виробнича програма. 

27. Якість продукції – це: 
а) сукупність її споживчих властивостей, завдяки яким 

задовольняються певні потреби споживача; 
б) відсутність браку; 

в) відсутність скарг на неї з боку споживачів; 

г) її стандартизація відповідно до ДСТУ. 

28. Сукупність робіт і операцій, завдяки яким  змінюється форма, 
розміри, фізичні, хімічні та біологічні властивості предметів  праці – 

це: 
а) виробничий процес; 
б) технологічний процес; 

в) виробнича діяльність; 

г) господарська діяльність. 

29. Сукупність усіх робіт і операцій (в т.ч. допоміжних), необхідних 

для виготовлення якісної продукції – це: 
а) технологічний процес; 
б) технологія виробництва; 

в) виробничий процес; 
г) господарська діяльність. 

30. Календарний проміжок часу (як правило в днях) від початку 

закупівлі засобів праці до надходження коштів за реалізацію продукції 
– це; 
а) економічний цикл (тривалість обороту); 

б) виробничий цикл; 

в) технологічний процес; г) виробничий процес. 
31. Виробничий цикл є складовою: 

а) економічного циклу; 

б) тривалості постачання матеріально-технічних ресурсів; 

в) тривалості збуту продукції; г) усі відповіді правильні. 
32. Економічний цикл включає: 
а) тривалість матеріально-технічного постачання; 

б) тривалість виробничого циклу; 

в) тривалість збуту; г) усі відповіді правильні. 
33. Скорочення тривалості виробничого циклу приводять до: 

а) скорочення економічного циклу; 
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б) скорочення тривалості збуту продукції; 
в) збільшення потреб в оборотних засобах ( при однакових обсягах 

виробництва); 
г) збільшення економічного циклу. 

Тема 2. Теоретико-методичні  основи планування на підприємстві 
Види і форми планування на підприємстві.  Види планів на 

підприємстві (стратегічне, тактичне, оперативно-календарне, бізнес-
планування). Функціональні плани на підприємстві (маркетинговий, 

виробничий, інноваційний, план матеріально-технічного постачання, 

план з праці, план собівартості продукції, фінансовий). Етапи процесу 

планування. Класифікація методів планування на підприємстві. 
Переваги та недоліки нормативного, балансового, індексного, 

економетричних та евристичних методів планування.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке планування? 

2. Які види планів за часовим горизонтом прийнято розрізняти? 

3. Охарактеризуйте основні етапи розробки планів.  

4. Перерахуйте види функціональних планів на підприємстві. 
5. Які методи планування за принципом визначення планового показника ви 

знаєте? 

6. Які методи планування за способом розрахунку планового показника 

прийнято розрізняти?  

 
Тести для самоконтролю: 

1. Завчасне визначення (передбачення) діяльності організації у 

майбутньому задля досягнення визначеної мети - це: 
а) планування; 

б) організація; 

в) стимулювання; 

г) контроль. 

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.  

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. 

4. Тактичне планування охоплює такий часовий період: 

а) рік (з поквартальним розподілом); 
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б) 5 років (з щорічним розподілом); 

в) квартал (з подекадним розподілом); 

г) декада (з поденним розподілом). 

5. Високий рівень деталізації параметрів притаманний плануванню: 

а) тактичному; 

б) стратегічному; 

в) оперативно-календарному; 

г) вірні відповіді а і в. 

6. У плануванні діяльності підприємства виділяють такі 
функціонально-тактичні плани: 

а) маркетинговий; б) виробничий; 

в) план витрат на виробництво і реалізацію продукції; 
г) усі відповіді правильні. 

7. Який із нижче перерахованих видів планів не є тактичним 

функціональним планом: 

а)  план матеріально-технічного постачання; 

б) план з праці; 
в) маркетинговий план; г) технологічний план. 

8. Яка форма планування передбачає визначення завдань на майбутнє, 
які  є обов’язковими до виконання: 

а) індикативна; 
б) директивна; 

в) рекомендаційна; 
г) вербальна. 

9. Якщо при розробці виробничого плану економіст-аналітик 

виходить із наявних ресурсних можливостей, то дане планування 

будується на методі: 
а) цільовому (за потребою); 

б) ресурсному; 

в) нормативному; 

г) балансовому. 

10. За способом розрахунку планових показників виділяють такі 
методи планування: 

а) нормативний; 

б) балансовий; 

в) статистичний (індексний); 

г) усі відповіді правильні. 
11. За формою надання планових показників виділяють такі методи 

планування: 

а) вербальний; 

б) графічний; 

в) табличний; 

г) усі відповіді вірні. 
12. 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). 
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13. Який метод планування при обґрунтуванні планових показників 

передбачає забезпечення рівноваги між кількістю необхідних і 
наявних ресурсів: 

а) евристичний; 

б) балансовий; 

в) нормативний; 

г) індексний (статистичний). 

14. Можливість та ефективність застосування якого методу 

планування залежить від наявності та обґрунтованості норм затрат 
витрат виробничих ресурсів: 

а) балансовий; 

б) нормативний; 

в) індексний; 

г) вірні відповіді а і б. 

15. Який метод планування передбачає визначення планових 

показників на основі їх динаміки (тренду): 

а)  статистичний (індексний); 

б) балансовий; 

в) нормативний; 

г) усі відповіді правильні.
16. При суттєвих змінах у виробничій діяльності підприємства 
(збільшення виробничої програми, установка нових технічних ліній) 

який із нижче зазначених методів планування застосовувати не варто: 

а) індексний (статистичний); 

б) нормативний; 

в) балансовий; 

г) евристичний. 

17. Які методи планування базуються на кореляційних залежностях 

між плановими показниками і відповідними факторами і 
передбачають побудову регресійної моделі: 
а) економічні; б) евристичні; в) індексний; г) балансовий. 

18. Методи планування, що базуються на опосередкованому 

(непрямому) оцінюванні зв’язку між показниками діяльності 
підприємства, що базуються на досвіді та практичній діяльності 
аналітиків є: 
а) евристичним; 

б) індексним; 

в) балансовим; 

г) нормативним. 

 

Змістовий модуль 2. Планування виробничої діяльності 
підприємства 

 

Тема 3. Планування попиту  на продукцію підприємства 

Сутність маркетингового планування. Планування попиту у 

системі маркетингового планування. Прогнозування попиту та план 

продажів. Планування збуту як основа планування інших 

функціональних напрямів підприємства. Методи планування попиту на 
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продукцію підприємства: інтерв’ювання, експеримент, пробного 

маркетингу, експертний, статистичний. Переваги, недоліки та 
можливості застосування існуючих методів планування попиту на 
продукцію. Життєвий цикл товару як основа планування попиту на 
продукцію підприємства. 

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке прогнозування та планування збуту? 

2. Основою розробки яких функціональних планів підприємства є 
план збуту продукції? 

3. Які методи планування обсягу збуту на «нову» продукцію ви 

знаєте? 

4. Які методи планування збуту на «стару» продукцію прийнято 

застосовувати? 

5. Як змінюються обсяги збуту продукції відповідно до теорії 
життєвого циклу товпру? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Оцінка у грошових та натуральних одиницях обсягів збуту на 

певний період у майбутньому – це: 
а)  план збуту; 

б) план виробництва; 
в) виробнича програма; 
г) маркетинг. 

2. План збуту продукції є основою для: 

а) визначення виробничих потужностей та виробничої програми; 

б) матеріально-технічного забезпечення; 

в) кадрового забезпечення виробничої діяльності; 
г) усі відповіді правильні. 

3. Концепція, яка характеризує розвиток забезпечення обсягів збуту і 
прибуток від реалізації товару в часі називається: 

а) теорією корисності; 
б) теорією життєвого циклу товару; 

в) теорією віддачі; г) теорією граничної корисності. 
4. 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; 

г) експертним. 

5. Який метод планування збуту передбачає визначення відповідного 

показника на основі продажу визначеної товарної позиції на 
експериментальному ринку (регіон, місто) з фіксацією обсягу 
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продажу: 

а) опитування (інтерв’ювання); 

б) пробний маркетинг (тестування ринку); 

в) експеримент; г) статистичний. 

6. Оберіть правильну послідовність планування функціональних 

напрямів діяльності підприємства: 

а) план 
   збуту 

 план 
МТП 

 план 
кадрового 

забезпечення 

 план 
собівартості 

(витрат) 

б) план 
МТП 

 план 
собівартості 

(витрат) 

 план 
збуту 

 план 
кадрового 

забезпечення 

в) план 
   збуту 

 план 
виробництва 

 план 
МТП  план 

собівартості 
(витрат)  

план 
кадрового 

забезпечення 

г) план 
вироб-
ництва 

 план 
збуту 

 план 
МТП 

 
план 

собівартості 
(витрат)  

план 
кадрового 

забезпечення 

7. Який із нижче перерахованих методів планування збуту є найбільш 

точним, проте найбільш вартісним: 

а) експертний; 

б) пробний маркетинг (тестування ринку); 

в) статистичний; г) опитування. 

8. Пробний продаж нових товарів на географічно обмеженій території 
є основою для планування збуту за методом: 

а) пробного маркетингу; 

б) експерименту; 

в) статистичним; 

г) опитування. 

9. Який із нижче перерахованих методів орієнтований на планування 

обсягу збуту «старої» продукції (ту, яку підприємство вже не вперше 
пропонує на ринку): 

а) статистичний; 

б) пробний маркетинг; 
в) опитування (інтерв’ювання); 

г) експертний. 

10. Який метод планування збуту передбачає перенесення відповідних 

тенденцій з минулого на майбутнє: 
а) експертний; 

б) пробний маркетинг; 
в) статистичний; 

г) експертний. 

11. Визначення планового обсягу збуту продукції на основі досвіду, 

знань та інтуїції фахівця (-ів)  передбачає метод планування: 
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а) тестування ринку (пробний маркетинг); 
б) експертний; 

в) статистичний; г) експеримент. 
12. 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. 

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

концепцією) обсяг попиту та прибутки є найменшими та не мають 

перспективи зростання: 

а)  освоєння; б) зростання; в) зрілості; г) згортання. 

14. На якому етапі життєвого циклу товару (згідно з відповідною 

концепцією) обсяг попиту та прибутки є низькими, проте мають 
перспективу зростання: 

а) зростання; б) освоєння; в) згортання; г) зрілості. 
15. На якому етапі життєвого циклу товару (згідно з відповідною 

концепцією) обсяги попиту та прибутки, хоча є невисокими, проте 
постійно зростають: 

а) освоєння; б) згортання; в) зрілості; г) освоєння. 

  

Тема 4. Продукція підприємства і 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.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Які ви знаєте одиниці вимірювання обсягів продукції? 

2. У яких випадках та на яких рівнях управління доцільно вимірювати 

обсяги продукції у грошових (натуральних, умовно-натуральних та 
трудових) одиницях? 

3. Як співвідносяться між особою обсяги валової, товарної та 
реалізованої продукції? 

4. Яка доцільність та порядок розрахунку чистої та умовно-чистої 
продукції підприємства? 

 
Тести для самоконтролю: 
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1. До показників вимірювання обсягів продукції належать: 

а) грошові; 
б) натуральні (умовно-натуральні); 
в) трудові; г) усі відповіді правильні. 
2. Якщо обсяг палива виражається за еквівалентом споживчої 
корисності, то це відповідає таким одиницям вимірювання: 

а) натуральним; 

б) вартісним; 

в) трудовим; 

г) умовно-натуральним. 

3. Якщо обсяг виготовленої продукції виражається нормативною 

трудомісткістю (в нормо годинах), то це відповідає таким одиницям 

виміру: 

а) натуральним; 

б) вартісним; 

в) умовно-натуральним; 

г) трудовим. 

4) На підприємстві, яке виготовляє різнорідну продукцію 

обліковувати її доцільно в таких одиницях: 

а) натуральних; 

б) умовно-натуральних; 

в) вартісних; 

г) трудових. 

5. На рівні конкретного робочого місця облік виготовленої продукції 
(виробітку) доцільно здійснювати в таких одиницях: 

а) вартісних; 

б) трудових; 

в) натуральних; 

г) вірні відповіді б і в. 

6. Які одиниці вимірювання обсягів виробництва не до кінця 
об’єктивно відображають результати діяльності підприємства під 

впливом інфляційних процесів: 

а)  натуральні; 
б) вартісні (у поточних цінах); 

в) вартісні (у порівняльних цінах); 

г) усі відповіді правильні. 
7. 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) вірні відповіді б і в. 

8. 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. 
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9. Якщо обсяги виробництва різних бензинів у межах виробничого 

підрозділу обліковуються за октановим числом, то це відповідає 
таким одиницям вимірювання: 

а) вартісні; 
б) натуральні; 

в) умовно-натуральні; 
г) трудові. 

10. Вартість готової продукції підприємства, що випущена в 

плановому періоді й підготовлена до реалізації  (продана або готова 
для продажу) – це продукція: 

а) товарна; 
б) реалізована: 

в) валова; 
г) всі відповіді правильні. 

11. Товарна продукція, що поставлена замовникам й оплачена ними не 
залежно від того, коли вона була виготовлена – це продукція: 

а) реалізована; 
б) товарна; 

в) валова; 
г) незавершена. 

12. 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) кондиційною. 

13. Валова продукція підприємства включає: 
а)  вартість готової продукції, прийнята відділом технічного 

контролю; 

б) вартість продукції, обробка якої продовжується («незавершене 
будівництво»); 

в) вартість оплаченої та відвантаженої продукції споживачам; 

г) вірні відповіді а і б. 

14. Вартість товарної продукції (Qт) підприємства визначається за 
формулою: 

а) �т = � Ці ∙  �і 
�

� ��
 ; 

б) �т =  �р   ± ��н
в ; 

в) Qт  = Qр ± �Qг ± ��нв; 

г)  �т = ∑ Ці  ∙�� , де

Ці – оптова ціна і-го виду продукції; Nі – кількість виготовленої 
продукції і-го  виду  у плановому періоді; Qр – реалізована продукція; 

��нв - зміна залишків відвантаженої, але не оплаченої продукції; �Qг – 

зміна залишків (запасів) готової продукції підприємства. 
15. Вартість реалізованої продукції підприємства (Qр) визначається за 
формулою: 
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а) �� = ∑ Ці  ∙�і ; 

б) Qт  = Qр ± �Qг ± ��нв; 

в) Qр = Qт ± �Qн; 

г) �р = ∑ Ці  ∙ �т , де 

Ці – оптова ціна і-го виду продукції; Nі – кількість виготовленої 
продукції і-го  виду  в плановому періоді; Qт – обсяг товарної 
продукції; �Qг – зміна залишків готової продукції; ��нв - зміна 

залишків незавершеного виробництва. 
16. Вартість валової продукції (Qв) підприємства визначається за 

формулою: 

а) Qв = ∑ Ці  ∙Nі ; 
б) Qв  = Qт ± �Qг ± ΔQнв ; 

в) Qв  = Qт ± �Qн; 

г) Qв = ∑ Ці  ∙Qт , де 

Ці – оптова ціна і-го виду продукції; Nі – кількість виготовленої 
продукції і-го  виду  в плановому періоді; Qт – обсяг товарної 
продукції; �Qг – зміна залишків готової продукції; ��нв - зміна 

залишків незавершеного виробництва. 
17. Чиста продукція (Qч ) на підприємстві визначається на основі 
формули: 

а) Qч = З + Пв; 

б) Qч = З + Пв + А; 

в) Qч = Пв + С; 

г) Qч = С – З – А , де 
З – заробітна плата (з відрахуваннями у фонди соціального 

страхування); Пв – валовий прибуток; А – амортизаційні відрахування; 

С – собівартість продукції. 
18. Умовно-чиста продукція підприємства (Qу-ч) визначається за 
формулою: 

а) Qу-ч = Qт – Сп ; 

б) Qу-ч = З + Пв ; 

в) Qу-ч = Сп + З + Пв; 

г)  Qу-ч = Сп – А  – З,  де
Qт – обсяг товарної продукції; Сп – проміжне споживання;  З – 

заробітна плата (з відрахуваннями у фонди соціального страхування); 

Пв – валовий прибуток; А – амортизаційні відрахування. 

19. Умовно-чиста продукція (Qу-ч ) визначається за формулою: 

а)  Qу-ч = З + Пв + А ; 

б)  Qу-ч = Qт – Сп ; 

в) Qу-ч = Qч + А ; 

г) усі відповіді правильні, де 
З – заробітна плата (з відрахуваннями у фонди соціального 

страхування); Пв – валовий прибуток; Сп – проміжне споживання;  А – 

амортизаційні відрахування; Qч – чиста продукція підприємства. 
20. Чиста продукція підприємства (Qч ) визначається за формулою: 
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а) Qч = З + Пв ; 

б) Qч = Qу-ч  – А  ; 

в) Qч = Qт – Сп – А ; 

г) усі відповіді правильні, де 
З - заробітна плата (з відрахуваннями у фонди соціального 

страхування); Пв – валовий прибуток;  Qу-ч – умовно чиста продукція 

підприємства; А – амортизаційні відрахування; Сп – проміжне 
споживання;   Qт – товарна продукція підприємства. 

 

ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

План виробництва. Методи планування обсягів виробництва. 
Виробнича потужність підприємства та її розрахунок.. «Вузьке місце» 

у технологічному процесі.  Способи усунення «вузьких місць». 

Оптимізація виробничої програми. Модель оптимізації виробничої 
програми та її складові.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке план виробництва? Що він відображає та для чого 
складається? 

2. Які методи для планування виробничої програми прийнято 
застосовувати? 

3. Що таке виробнича потужність? Яка її значимість у процесі 
планування виробничої програми? 

4. В чому сутність оптимізації виробничої програми? Які складові 
включає математична модель оптимізації виробничої програми? 

5. Що таке «вузьке місце»? Що означає їх наявність для 
підприємства? 

6. Які способи розшивки «вузьких  місць» ви знаєте? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Виробничий план відображає: 
а) кількість продукції за кожною асортиментною позицією в 

натуральному та вартісному вимірі; 
б) розподіл обсягів виробництва за кварталами планового періоду 

(року); 
в) очікуваний обсяг збуту продукції за кварталами планового періоду 

(року); 
г) вірні відповіді а і б.  
2. Планування обсягів виробництва можна здійснювати на основі: 
а) методу, що базується на основі аналізу виробничої потужності; 
б) методу оптимізації виробничої програми; 

в) методу факторного аналізу; г) правильні відповіді а і б. 
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3. Який метод планування виробничої програми доцільно 

використовувати при сталій структурі попиту на продукцію: 

а) метод, що базується на аналізі виробничої потужності; 
б) метод оптимізації виробничої програми; 

в) метод пробного маркетингу; г) усі відповіді правильні. 
4. Максимально можливі обсяги виробництво продукції у необхідних 

асортиментних пропорціях, наявних виробничих засобах та 
прийнятому режимі діяльності – це: 
а) виробнича програма; 
б) виробничий цикл; 

в) виробнича потужність; 

г) виробничий план. 

5. Виробнича потужність відображає максимальні обсяги виробництва 
продукції при виробничих засобах: 

а) наявних; 

б) потрібних (при можливому залученні додаткових); 

в) мінімальних; г) максимальних. 

6. Виробнича потужність підприємства відображає обсяги 

виробництва: 
а) мінімальні (при наявних виробничих засобах); 

б) максимальні (при потрібних виробничих засобах); 

в) максимальні (при наявних виробничих засобах); 

г) мінімальні ( при потрібних виробничих засобах). 

7. За балансовим рівнянням пропускна спроможність для і-ої групи 

устаткування (Ni) визначається за формулою: 

а) �� = !"#×%"#
&#

 ; 
б) �� = &#×%"#

!"#
 ; 

в) �� = &#×!"#
%"#

 ; 
г) �� = �&� × '&� × (�, де 

�()  - машиномісткість одиниці продукції за і-тим видом устаткування 

(технологічним етапом); '() – корисний фонд одиниці устаткування і-
го виду; (� – кількість устаткування і-го виду. 
7. 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. 
8.  Виробнича потужність підприємства визначається: 

а) мінімальною пропускною спроможністю і-го устаткування; 

б) максимальною пропускною спроможністю і-го устаткування; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

в) середньою пропускною спроможністю за усіма видами  

устаткування; 

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

9. «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).  
10. 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.  
11. До способів розшивки «вузьких місць» не належить: 
а) установка додаткового устаткування за технологічним етапом, 

який має максимальну пропускну спроможність; 
б) установка додаткового устаткування за технологічним етапом, 

який має мінімальну пропускну спроможність; 
в) покращення обслуговування робочих місць; 
г) застосування спеціальних режимів стимулювання зокрема, 

запровадження відрядно-прогресивної системи оплати праці. 
11. До способів розшивки «вузьких місць» належить: 
а) запровадження двохзмінного (трьохзмінного) режиму роботи 

підприємства; 
б) запровадження двохзмінного (трьохзмінного) режиму роботи за 

технологічним етапом, який має максимальну пропускну 
спроможність; 

в) запровадження двохзмінного (трьохзмінного) режиму роботи за 
технологічним етапом, який має мінімальну пропускну 
спроможність; 

г) установка додаткового устаткування за технологічним етапом, 
який має максимальну пропускну спроможність. 

12. Математична модель оптимізації виробничої програми 
підприємства складається із: 
а) цільової функції; 
б) системи обмежень (ресурсних, зумовлених попитом); 
в) системи формальних обмежень (шукані обсяги виробництва  не 

повинні бути від’ємними); 
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г) усі відповіді правильні.  
 

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.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке матеріально-технічне постачання (МТП)? 

2. Який зміст плану МТП? 

3. Які методи застосовуються для планування потреби у матеріалах? 

4. Що таке виробничі запаси?  

5. Які види виробничих запасів прийнято виділяти? 

6. Який порядок планування виробничих запасів за їх видами? 

 
Тести для самоконтролю: 

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.  

2. Планування МТП охоплює: 
а) визначення потреби в матеріалах, устаткуванні, паливі, енергії; 
б) розрахунок запасів усіх норм товарно-матеріальних цінностей на 

плановий період; 

в) облік, контроль і аналіз виконання планів забезпечення; 

г) усі відповіді правильні.  
3. Відповідно до нормативного методу потреба у матеріалах 

визначається за формулою: 

а) ∑ ⋅=
=

n

і
ііj

1
jмНNМ ; в) 

qi

n

і
іі

j
t

∑ ⋅

= =1
jмНN

М ; 

б) ∑ ÷=
=

n

і
ііj

1
jмНNМ ; 

г) 
iqi

n

і
і

j
Nt ⋅

∑
= =1

jмН
М , де 
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n - кількість видів виробів, на які розраховується матеріал  

j -го найменування; Ni — виробнича програма з виробництва і-ї 
продукції, шт. (м, м2

 і т. ін.); 
мijН  — норма витрат j-го матеріалу на 

виробництво одиниці продукції і-го виду. 

4. Відповідно до індексного (статистичного) методу потреба у 

матеріалах визначається за формулою: 

а) нNфМ IIМ ⋅⋅= ; в) 
фМ

II
М нN ⋅

= ; 

б) 
нI

I
М

NфМ ⋅
= ; г) 

N

ф

I

IМ
М

н⋅
= , де 

Мф - фактичні витрати певного матеріалу минулого періоду; Іа - індекс 
програми виробництва; Ін — індекс норм витрат матеріалів. 

5. Який метод планування потреби базується на визначенні шихти та 
використовується у матеріалах застосовується у металургійній та 
харчовій галузях, виробництві будівельних матеріалів та скляних 

виробів: 

а) індексний; 

б) статистичний (індексний); 

в) рецептурного складу; 

г) усі відповіді правильні.  
6. Потреба в конкретному компоненті, який входить до складу шихти, 

визначається на підставі рецептури за формулою: 

а) 







=

П

В
прj
П

П
ПМ ; 

б) 







=

В

П
прj
П

П
ПМ ; 

в) 
пр

ПВ

П

ПП ⋅
=jМ ; 

г) ВПпр ППП ⋅⋅=jМ , де 

де ВП  - питома вага конкретного компонента в шихті, %; ПП - 

плановий вихід придатної продукції, %; прП - продукція, придатна для 

обробки (шихта). 
7. Придбані або самостійно виготовлені запаси, які підлягають 

подальшій переробці на підприємстві або утримуються для 

споживання в ході операційного циклу – це: 
а) основні засоби; 

б) оборотні засоби; 

в) виробничі запаси; 

г) фінансові резерви.  

8. За призначенням виробничі запаси прийнято поділяти на: 
а) операційні, позаопераційні; б) товарні, нетоварні; 
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в) поточні, стратегічні; г) поточні, страхові, підготовчі.  
9. 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.  

10. Максимальний поточний запас ( потmaxZ ) матеріалів визначається за 

формулою: 

а) NTZ ⋅⋅= постдобпотmax М ; 
в) постдобпотmax М TZ ⋅= ; 

 

б) постдобпотmax М TZ ÷= ; г) 
N

T
Z постдоб

потmax

М ⋅
= , де 

доб
М  - середньодобові витрати матеріалу, натур. один.; Тпост - період 

між двома поточними поставками (в днях); N – виробнича програма в 
плановому періоді.  
11. Цілю формування якого виробничого запасу є забезпеченні 
безперебійності виробництва у випадках порушення графіка 

поставки матеріалів: 

а) поточного; 

б) операційного; 

в) страхового; 

г) підготовчого. 

12. Планування страхового запасу ( страхZ ) здійснюється за формулою: 

а) 
N

ТМ сдоб ⋅
=страхZ ; в) сдоб ТМ ⋅=страхZ ; 

б) сдоб ТМ ÷=страхZ ; г) 
c

доб

T

NМ ⋅
=страхZ , де 

СТ - час в днях, необхідний для термінової (позапланової) поставки 

матеріалів в разі порушення періодичності постачання або нестачі 
оборотних запасів з інших непередбачуваних причин; 

доб
М  - 

середньодобові витрати матеріалу, натур. один.; N – виробнича 
програма в плановому періоді.  
13. Цілю формування якого виробничого запасу є підготовка (належна 
обробка) матеріалів до виробничого використання: 
а) поточного; 

б) операційного; 

в) страхового; 

г) підготовчого. 
14. Страховий запас матеріалів визначається за формулою: 
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а) NtZ ⋅⋅= ∑ опердобпідг М ; в) 
N

t
Z ∑⋅

=
опердоб

підг

М
; 

б) ∑÷= опердобпідг М tZ  г)  ∑⋅= опердобпідг М tZ , де 

∑ опер
t  — сума часу на всі підготовчі операції; 

доб
М  - середньодобові 

витрати матеріалу, натур. один.; N – виробнича програма в плановому 
періоді.  

15. Загальна вартість матеріальних запасів у складі оборотних 

коштів  підприємства визначається за формулою: 

а) 
∑ ⋅

+
=

іЗТі

моб
КЦ

К
)_(

страхпот
)(

)ZZ(
; 

б) 
іЗТ

і

моб
К

Ц
К

)(

підгстрахпот
)(

)ZZZ(

−

++⋅
=
∑ ; 

в) 
і

іЗТ

моб
Ц

К
К

)(підгстрахпот
)(

)ZZZ(
−

⋅++
= ; 

г) 
іЗТімоб КЦК )(підгстрахпот)( )ZZZ(

−
⋅++⋅=∑ , де 

³Ö  - ціна і-го матеріалу, грн./кг.;   ³ÇÒÊ )( −
- коефіцієнт транспортно-

заготівельних витрат підприємства за і-тим матеріалом( 1)( ≥
− ³ÇÒÊ );

підгстрахпот Z,Z,Z - відповідно поточний, страховий та підготовчий 

виробничий запас.  
 

Тема 7. Планування персоналу  

Сутність та класифікація категорій персоналу підприємства.  
Персонал основної та неосновної діяльності. Методи планування 

чисельності основних робітників (балансовий, нормативний, 

індексний); допоміжних робітників (нормативний, балансовий); 

працівників загальновиробничого обслуговування (за укрупненими 

типовими нормами), керівників (за нормами керованості). Евристичні 
методи планування персоналу. Метод приблизних (укрупнених) 

розрахунків, економетричні  методи у плануванні чисельності 
працівників.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Які категорії персоналу прийнято розрізняти? 
2. Які методи планування чисельності основних робітників ви знаєте? 

3. На основі яких методів можна визначити планову чисельність 
допоміжних робіників? 
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4. Які методи є основою для планування чисельності адміністративно-

управлінського персоналу? 

5. В чому сутність економетричного методу планування персоналу? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Особовий склад працівників підприємства (організації) з 
урахуванням їх потреб, інтересів, професійно-кваліфікаційного рівня – 
це: 

а) персонал; 
б) кадри; 

в) населення; 
г) усі відповіді правильні.  

2. Планування чисельності основних робітників (*ор) на основі 
балансового методу здійснюється за формулою: 

а) *ор = ∑ ,#×!-#.#/0
%-

; в) *ор = %-
∑ !-#×,#.#/0

; 

б) *ор = ∑ ,#×%-.#/0
!-#

; г) *ор = ∑ ���і�� × '1 × �1�, де 

де  �� – обсяг виробництва і-го виду продукції; '1- корисний фонд 

робочого часу одного робітника (плановий); �1� – трудомісткість 
одиниці продукції і-го виду. 

3. Необхідною умовою для планування чисельності основних 

робітників на основі балансового методу є: 
а) наявність обгрунтованих норм затрат робочого часу; 

б) наявність обгрунтованих норм обслуговування; 

в) відсутність різких змін у виробничій програмі; 
г) усі відповіді правильні. 

4. Відповідно до нормативного методу чисельність основних 

робітників на основі норми виробітку доцільно планувати за 
формулою: 

а) 
Lв

нвi

FН

КN
L

⋅

⋅
= . ; в) 

в.н

вLi

К

HFN
L

⋅⋅
= ; 

б) 
в.нв

Li

КН

FN
L

⋅

⋅
= ; г) 

в.нLв

i

КFН

N
L

⋅⋅
= , де 

вН - норма виробітку за годину; '1 - плановий фонд робочого часу 

одного робітника, год; Кв.н - коефіцієнт виконання норм. 

5. Відповідно до нормативного методу чисельність основних 

робітників за кількістю робочих місць (нормою обслуговування) 

доцільно планувати за формулою: 
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а) змнi КmqL ⋅⋅=∑ ; в) 
∑ ⋅

=
iзм

н

qК

m
L ; 

б) 
зм

нi

К

mq
L

⋅
=
∑

; г) 
н

змi

m

Кq
L

⋅
=
∑

, де 

qі – кількість робочих місць для виконання і-го виду робіт; змК – 

кількість змін роботи; нm - нормативна кількість робочих місць або 

одиниць робочих машин і устаткування, які може обслуговувати 

робітник. 

6. Який метод планування чисельностіосновних робітників  

базується статистичному тренді обсягів виробництва (чистої чи 

умовно-чистої продукції) та продуктивності праці: 
а) балансовий; 

б) індексний (статистичний); 

в) евристичний; 

г) нормативний.  

7. Відповідно до індексного методу планування чисельності основних 

робітників здійснюється за формулою: 

а) )/(1n NIILL ППNn ⋅⋅= − ; в) )/( 1n −⋅= nППN LIIL ; 

б) )/(1n ППNn IILL ⋅= − ; г) ППNn IILL /1n ⋅= − , де 

n - період; 
ППN II , - індекси росту відповідно планових обсягів 

продукції та продуктивності праці; N – виробнича програма у 

плановому періоді.  
8. Чисельність молодшого обслуговуючого персоналу планується на 

основі: 
а) норм керованості; 
б) норм обслуговування; 

в) норм підлеглості; 
г) усі відповіді правильні. 

9. Чисельність допоміжних робітників відповідно до нормативного 

методу визначається за формулою: 

а) 
обН

L змКV ⋅
= ; в) * = 2 ∙ 3зм ∙ Ноб; 

б) 
змК

V

⋅
=

обН
L ; г) 

V
L змоб КН ⋅

= , де 

V - кількість виробничих об’єктів, які потребують  обслуговування, 

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

(кількість об’єктів на одного робітника). 
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10. 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.  
11. Який метод планування чисельності персоналу доцільно 

застосовувати у випадку відсутності обгрунтованих норм праці, 
високої невизначеності у споживчому попиті: 

а) нормативний; 

б) балансовий; 

в) евристичний; 

г) усі відповіді правильні.  
12. 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 такою 

формулою: 

а) 
L

FTL /1n ∆=+ ; 

б) T
L

FLnL ∆±=+ /1n ; 

в) )/(1n L
L

FTL ∆±∆=+ ; 

г) 
L

FTLnL /1n ∆±=+ , де

де Ln – чисельність працівників у базовому періоді; ΔL – необхідне 
збільшення (+) або зменшення (-) числа працівників категорії залежно 

від зміни трудомісткості відповідного виду робіт (ΔТ). 

13. 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. 

 

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.  

 Питання для самоперевірки: 
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1. Що таке продуктивність праці? Яка її значимість у економічному 

аналізі діяльності підприємства? 

2. Перерахуйте прямі та непрямі показники продуктивності праці. 
3. Який показник продуктивності праці найбільш об’єктивно 

відображає «внесок» праці у створення доданої вартості 
підприємства? 

4. Які основні завдання планування оплати праці? 

5. Які системи колективної оплати праці прийнято розрізняти? Чи 

однаковий порядок планування заробітної плати за ними? 

6.  Що таке стандарт Ракера? 

7. В чому сутність системи участі у доходах (прибутках, доданій 

вартості) підприємства? 

8. Які ви знаєте комбіновані системи індивідуальної оплати праці? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. До прямих показників продуктивності праці належить: 
а) виробіток продукції у натуральному виразі; 
б) трудомісткість продукції; 
в) виробіток продукції у вартісному виразі; 
г) вірні відповіді а і в.  

2. До непрямих показників продуктивності праці належить: 
а) трудомісткість продукції; 
б) виробіток продукції у натуральному виразі; 
в) виробіток продукції у вартісному виразі; 
г) вірні відповіді б і в.  

3. 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.  

4. Розрахунок прямого показника продуктивності праці за чистою 

продукцією здійснюється за формулою: 

а) 
L

Q BP L = ; в) 
L

C nQ BP L
−

= ; 

б) 
L

K cC nQ BP L
−−

= ; г) 
L

K cC nQ BP L
++

= , де 

ВQ  – випуск продукції у фактичних (чи планових) цінах; Сn – 

проміжне споживання матеріальних й енергетичних ресурсів, а також 

вартість нематеріальних послуг сторонніх організацій; Кc – спожитий 
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основний капітал (амортизація); L – затрати праці у натуральному або 

грошовому вимірі. 
5. До завдань планування оплати праці на підприємстві не належить: 
а) обґрунтування необхідних фінансових ресурсів на утримання 

персоналу; 

б) обґрунтування відрядних розцінок; 

в)  обґрунтування  тарифних ставок; 

г) визначення мінімальної заробітної плати відповідно до фінансових 

можливостей підприємства та політики власника.  
6. Порядок планування заробітної  за тарифною системою 

здійснюється: 
а) «згори-вниз» (першочергово визначається ФОП, який підлягає 

подальшому розподілу); 

б) «знизу-вгору» (першочергово визначаються розміри 

індивідуальних заробітних плат, на основі яких розраховується 

ФОП); 

в) комбіновано (частина заробітної плати планується «знизу» та є 
базовою, а частина - визначається «зверху» відповідно до 

показників діяльності, є гнучкою та підлягає розподілу); 

г) довільно (за рішенням уповноважених осіб).  

7. Порядок планування заробітної  за тарифно-преміальною (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); 

г) довільно (за рішенням уповноважених осіб).  

8. 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) «згори-вниз» (першочергово визначається ФОП, який підлягає 
подальшому розподілу); 
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в) «знизу-вгору» (першочергово визначаються розміри 

індивідуальних заробітних плат, на основі яких розраховується 

ФОП); 

г) довільно (за рішенням уповноважених осіб).  

9. Відрядний ФОП ( вФОП ) за тарифною системою визначається за 

формулою: 

а) 
пднів ККТСФОП ×××=∑ ; 

 

б) 
Lпднів FККТСФОП ××××=∑ ; 

в) 
пдіLів ККLFСФЗП ××××=∑  

г) 
пді

н

L
ів ККL

F

F
СФЗП ××××=∑ , де 

Сі – годинна тарифна ставка робітників і-го кваліфікаційного розряду; 

нТ - нормативна трудомісткість робіт і операцій у плановому періоді, 

що виконуються робітниками-відрядниками; FL – ефективний фонд 

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

фонд робочого часу (в годинах); іL  - чисельність робітників-

відрядників і-го розряду; äÊ - коефіцієнт додаткової зарплати ( äÊ

>1,0); ïÊ - коефіцієнт преміальних виплат ( ïÊ ≥1,0). 

10. Почасовий ФОП робітників ( пФОП ) за тарифною системою 

визначається за формулою: 

а) 
пдніп ККТСФОП ×××=∑ ; 

б) 
Lпдніп FККТСФОП ××××=∑ ; 

в) 
пдіLіп ККLFСФЗП ××××=∑  

г) 
пді

н

L
іп ККL

F

F
СФЗП ××××=∑ , де 

Сі – годинна тарифна ставка робітників і-го кваліфікаційного розряду; 

нТ - нормативна трудомісткість робіт і операцій у плановому періоді, 

що виконуються робітниками-погодинниками; FL – ефективний фонд 

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

фонд робочого часу (в годинах); іL  - чисельність робітників і-го 

розряду; äÊ - коефіцієнт додаткової зарплати ( äÊ >1,0); ïÊ - 

коефіцієнт преміальних виплат ( ïÊ ≥1,0). 

11. Почасовий ФОП працівників, які працюють за місячними 

посадовими окладами ( мФОП ), за тарифною системою планується: 

а) 
пднмім ККТСФОП ×××=∑ ; в) 

пдміLмім ККLFСФЗП ××××=∑  
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б) 
Lпднмім FККТСФОП ××××=∑ ; г) 

пдмі

н

L
мім ККL

F

F
СФЗП ××××=∑ , де 

Сі – місячна тарифна ставка працівників і-ї категорії; нТ - нормативна 

трудомісткість робіт і операцій у плановому періоді; FL – ефективний 

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

номінальний фонд робочого часу (в годинах); міL  - чисельність 

посадових осіб і-ї категорії ; äÊ - коефіцієнт додаткової зарплати ( äÊ

>1,0); ïÊ - коефіцієнт преміальних виплат ( ïÊ ≥1,0). 

 

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

Калькулювання. Класифікація витрат підприємства за різними 

ознаками. Статті та елементи витрат. Класифікація витрат відповідно 

до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”. 

Порядок планування собівартості продукції.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке собівартість? 

2. Які зовнішні та внутрішні чинники впливають на собівартість 

продукції? 

3. Що таке калькулювання витрат? 

4. Як співвідносяться елементи і статті витрат? 

5. В чому відмінність між прямими та непрямими витратами? 

Перерахуйте статті прямих та непрямих витрат. 
6. Які статті витрат відносяться до непрямих невиробничих витрат? 

7. Який загальний порядок планування собівартості продукції? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Собівартість – це сукупність витрат на: 
а) виробництво продукції; б) реалізацію продукції; 
в) виробництво і реалізацію продукції; 
г) придбання продукції. 
2. До зовнішніх факторів, що впливають на собівартість продукції, 
належить: 

а) тарифи на перевезення вантажів; 

б) ставки внесків за соціальним страхуванням; 

в) матеріаломісткість продукції; г) правильні відповіді а і б. 
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3. До зовнішніх факторів, що впливають на собівартість продукції, 
належить: 

а) енергомісткість продукції; 
б) втрати від браку; 

в) ціни на пальне, енергію; 

г) усі відповіді правильні.  
4. До внутрішніх факторів, що впливають на собівартість продукції, 
належить: 

а) трудомісткість продукції; 
б) ставки внесків за соціальним страхуванням; 

в) втрати від браку; г) всі відповіді правильні.  
5. 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.  
6. Сукупність економічно однорідних витрат за видами ресурсів  

незалежно від їх виробничого призначення – це: 
а) статті витрат; 
б) калькулювання; 

в) собівартість; 
г) елементи витрат.  

7. До елементів витрат не належить: 

а) матеріальні витрати; 

б) витрати на оплату праці; 
в) витрати на збут; 
г) амортизація. 

8. До елементів витрат належить: 
а) витрати на оплату праці; 
б) витрати на збут; 

в) адміністративні витрати; 

г) загальновиробничі витрати. 

9. Витрати, величина яких не залежить від зміни виробничої 
програми, є: 
а) прямими; б) непрямими; в) постійними;  г) змінними.  

10. Витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягу 

виробництва, є: 
а) прямими; б) непрямими; в) постійними;  г) змінними.  

11. 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.  

12. Витрати на оплату праці основних робітників належать до: 

а) прямих, постійних; 

б) непрямих, змінних; 

в) непрямих, постійних; 

г) прямих, змінних.  
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13. Які витрати  із нижче перерахованих належать до 

загальновиробничих  витрат: 
а) амортизація устаткування виробничого призначення; 

б) заробітна плата допоміжних робітників; 

в) витрати на ремонт устаткування, інструментів та пристроїв; 

г) усі відповіді правильні.  
14. Прямі виробничі витрат та загальновиробничі витрати формують: 
а) виробничу собівартість продукції; 
б) невиробничу собівартість продукції; 
в) повну собівартість продукції; г) валову собівартість продукції. 
15. Об’єктивне планування собівартості продукції може 
здійснюватися на основі: 

а) складання кошторисів витрат; 
б) методу наближених (укрупнених) розрахунків; 

в) вірні відповіді а і б; г) інтуїції економістів.  

 
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. 

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке ціна? Як вона співвідноситься з одиничною розцінкою? 

2. Дайте загальну характеристику структури ціни. 

3. Які цінові стратегії ви знаєте? 

4. Які методи прямого ціноутворення прийнято застосовувати? 

5. які методи непрямого ціноутворення ви знаєте? 

6. Чи постійними є ціни? Які види знижок ви знаєте? 

 
Тести для самоконтролю: 

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

а) собівартість; 
б) одинична розцінка; 

в) ціна; 
г) усі відповіді правильні.  

2. Такому етапу просування товару як «підприємство – оптова 

торгівля» відповідає: 
а) відпускна ціна; 
б) оптова ціна промисловості; 

в) роздрібна ціна; 
г) усі відповіді правильні.  

3. Такому етапу просування товару як «оптова торгівля – роздрібна 
торгівля» відповідає: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

а) відпускна ціна; 
б) роздрібна ціна; 

в) оптова ціна промисловості; 
г) усі відповіді правильні.  

4. Такому етапу просування товару як «роздрібна торгівля – 

споживачі» відповідає: 
а) відпускна ціна; 
б) оптова ціна промисловості; 

в) роздрібна ціна; 
г) усі відповіді правильні.  

5. Ціна продукції, що визначена підприємством-виробником  із 
врахуванням ПДВ та акцизного збору, є: 
а) оптовою; б) роздрібною; в) відпускною; г) середньою. 

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. 

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) стабільних цін; 

г) диференціювання цін.  

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

а) %Ц ПВ ⋅= ; в) 100
%)1(

Ц ×
+

=
В

П
; 

б) 100
%)1(

Ц ×
+

=
П

В
; г) 100%)1(Ц ×+⋅= ПВ , де 

де В - середні витрати на одиницю продукції; П% — планова  норма 
прибутковості  (рентабельності), %. 

9. Базова ціна, яка забезпечує беззбитковість виробництва ( бЦ ), 

відповідно до методу беззбитковості визначається за формулою: 

а) ( )
N

ВзВп NЦб
⋅+

= ; в) NВВ зп ⋅+= )(Цб ; 

б) 
( )

N
ВзВп +

=бЦ ; г) п
з ВN
В

+=бЦ , де 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

пВ - постійні витрати на виробничу програму; зВ - змінні витрати у 

розрахунку на одиницю продукцію (грн./од.); N – виробнича програма 
у плановому періоді (тис. од.). 
10. Відповідно до методу питомої вартості ціна на нову продукцію 

(Цн) планується за формулами: 

а) 
б

б
питнпит

Ц

Х
ЦХЦ =⇒⋅=нЦ ; в) 

ббпитнпит ХЦЦХЦ ⋅=⇒⋅=нЦ ; 

б) 
б

б
пит

н

пит

Х

Ц
Ц

Х
Ц

=⇒=нЦ ; г)
б

б
питнпит

Х

Ц
ЦХЦ =⇒⋅=нЦ , де 

питЦ - питома ціна на типовий (базовий) продукт; 
нХ  - кількісне 

значення головного параметру нової продукції; 
бЦ - ціна на типову 

(базову) продукцію; 
бХ - кількісне значення основного параметра 

типової (базової) продукції.  
11. Відповідно до методу Берим планування ціни на продукцію 

здійснюється за формулою: 

а) Ц = ЦБ 8 П
ПБ

:�
; 

б) Ц = ЦБ 8ПБ
П :�

; 

в) Ц = ПБ 8ЦБ
П :�

; 

г) Ц = П 8ЦБ
ПБ

:�
, де 

Ц - розрахункова ціна; ЦБ - ціна базисного товару: П - значення 

параметра товару, ціну якого необхідно визначити; ПБ - значення 

параметра базисного товару; n — показник, що враховує залежність 
питомої ціни від зміни головного параметра і називається 

коефіцієнтом гальмування. 

12. Знижки за придбання товару понад обумовлену суму є: 
а) передсвятковими; 

б) бонусними; 

в) сконто-знижками; 

г) акційними. 

13. Яка знижка надається постійним представникам або посередникам, 

які займаються питаннями реалізації товару: 

а) бонусна; 
б) касова; 

в) дилерська (дистриб’юторська); 
г) прогресивна.  

14. Які знижки надаються покупцю у випадку оплати вартості товару 

до настання строку платежу: 

а) бонусні; б) касові; в) акційні; г) дилерські.  
15. Які знижки передбачають зниження ціни залежно від збільшення  
обсягу попиту (партії товарів, що купуються): 
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а) прогресивні; 
б) сконто-знижки; 

в) касові; 
г) акційні.  
 

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. 

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке прибуток? Чим він відрізняється від доходу? 

2. Які види прибутку ви знаєте? 

3. Які методи для планування прибутку ви знаєте? 

4. Які показники рентабельності прийнято розраховувати? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат 
на виробничу й комерційну діяльність підприємства це: 

а) доход; 

б) прибуток; 

в) рентабельність; 

г) собівартість.  
2. Залежно від формування та розподілу розраховують такі види 

прибутку: 

а) валовий; 

б) від операційної діяльності; 
в) чистий; 

г) усі відповіді правильні.  
3. Який прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим 

доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): 
а) валовий; 

б) від операційної діяльності; в) чистий; 

г) від операційної діяльності до оподаткування. 

4. Різниця між валовим прибутком (з урахуванням інших операційних 

доходів) та адміністративними витратами, витратами на збут та 

іншими операційними витратами є основою для розрахунку: 

а) чистого прибутку (збитку); 

б) прибутку (збитку) від операційної діяльності; 
в) прибутку (збитку) від звичайної діяльності; 
г) прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.  

5. Який прибуток (збиток) розраховується шляхом відповідно 

додавання (віднімання) до (від) фінансового результату від звичайної 
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діяльності: доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів 

(витрат від участі в капіталі, фінансових витрат): 
а) валовий прибуток (збиток); 

б) прибуток (збиток) від операційної діяльності; 
в) прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування; 

г) чистий прибуток (збиток).  

5. Відповідно до прямого методу планування загальний валовий 

прибуток розраховується за формулою: 

а) ∑
=

=
n

1і
iіNПрП ; 

б) ∑
=

÷=
n

і

iі NП
1

рП ; 

в) 
і

n

i
i

П

N∑
== 1

рП ; 

г) немає правильної відповіді, де 

Пр - прибуток від реалізації планового обсягу продукції, тис. грн; n — 

кількість видів продукції; Пі — прибуток від реалізації продукції і-го 

виду (визначають відніманням від оптової ціни виробу його повної 
собівартості). 
6. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції у звітному періоді складали 

85 коп. У наступному періоді планується зниження витрат на 1 грн. 

реалізованої  продукції на 3 коп. Плановий обсяг реалізації в оптових 

цінах - 1500 тис. грн. Який прибуток варто очікувати на основі 
показника витрат на 1 грн. продукції у плановому періоді? 

а) 300 тис. грн.; 

б) 280 тис. грн.; 

в) 270 тис. грн.; 

г) 500 тис. грн. 

7. Відношення прибутку підприємства до доходу від реалізації (у%) 

відображає рентабельність: 

а) продукції; 
б) продажів; 

в) активів; 

г) власного капіталу.  

8. Відношення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) до її 
собівартості (у%) – це: 

а) продажів; 

б) активів; 

в) продукції; 
г) власного капіталу.  

9. Якщо рентабельність продажів складає 15%, то це означає: 
а) на 1 гривню собівартості припадає 15 копійок прибутку; 

б) на 1 гривню доходу припадає 15 копійок прибутку; 

в) на 1 гривню власних активів припадає 15 копійок прибутку; 

г) на 1 гривню собівартості припадає 1,5 гривні прибутку.  
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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.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Які фактори впливають на вибір типу виробництва? 

2. Які типи виробництва прийнято розрізняти? 

3. В чому принципова відмінність між існуючими типами 

виробництва? 

4. В чому полягає практична значимість ідентифікації типу 

виробництва? 

 
Тести для самоконтролю: 

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 правильні.  
2. На вибір типу виробництва впливає: 
а) номенклатура виробів, що випускаються; 

б) обсяг випуску продукції; 
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. 
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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; 

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.  

12. 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 
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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. 

15. Кількість робочих місць на багатопредметній потоковій лінії 
визначається відношенням: 

а) трудомісткості виробничої програми до фонду робочого часу; 

б) фонду робочого часу до кількості виробів за робочою програмою; 

в) фонду робочого часу до продуктивності праці; 
г) кількості виробів за робочою програмою до фонду робочого часу. 

16. Основним недоліком роботи на потокових лініях є: 
а) інтенсивність праці; 
б) поділ праці; 

в) неперервність праці; 
г) монотонність праці.  

 

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. 

 Питання для самоперевірки: 

1. Яких принципів в організації виробництва доцільно 

дотримуватися? 

2.  В чому сутність спеціалізації виробництва? 

3. Чому доцільно дотримуватися принципу пропорційності в 

організації виробництва? 

4. В чому сутність принципу неперервності в організації 
виробництва? 

5. Як оцінити дотримання принципу паралельності на виробничому 

підприємстві? 

6. В чому сутність принципу прямоточності в організації 
виробництва? 

 
Тести для самоконтролю: 
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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 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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