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1.ВСТУП 

Самостiйна робота студента є важливою складовою частиною навчання,  

що набуває останнiм часом особливого значення у зв’язку з динамічністю 

економiчних процесiв в умовах ринкової економiки, впровадженням 

мiжнародних стандартiв у дiяльнiсть навчальних закладiв пiсля того, як Україна 

приєдналась до Болонських угод. 

Самостiйна робота студента ставить на метi  поглиблення знань, 

отриманих пiд час аудиторних занять,  і самостiйне вивчення питань вiдповiдно 

до змiсту дисциплiни, якщо вони не були висвiтленi на аудиторних заняттях.  

Приступаючи до вивчення  навчальної дисцинлiни «Планування та 

організація діяльності підприємства», студент повинен   насамперед  уяснити 

для себе мету й завдання, які вирiшує  викладання даного курсу,  мiсце 

планування в системi економiчних вiдносин,  роль, яку воно відiграє  в  

управлiнні економiчними процесами.  

Для перевiрки студентом отриманих пiд час самостiйного вивчення 

дисципліни знань, у методичних вказiвках наводяться конрольнi питання до 

кожної з тем і  задачi за тематикою вивченого матерiалу, що вирiшуються на 

практичних заняттях.   

 2.  МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 Метою вивчення  дисципліни «Планування та організація діяльності 

підприємства» є надання студентам грунтовних теоретичних знань та 

практичних навичок з питань планування основних напрямкiв дiяльностi 

пiдприємства в умовах фунуцiонування ринкових вiдносин, озброєння 

майбутнiх фахiвцiв сучасною науковою методологією, передбачення 

економiчних наслiдкiв управлiнських рішень, та їх обгрунтування на пiдставi 

використання принципiв і методiв планування, з метою забезпечення 

ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки 

виробництва. 

   Планування як певна галузь науки в цiлому і навчальний курс 

“Планування та організація діяльностi підприємства” зокрема, базуються на 
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пізнанні й свідомому використанні економічних законів і закономірностей  

функціонування і розвитку суспільного виробництва, загальних методах 

наукових дослiджень. Саме виявлення конкретних форм прояву цих законів і 

закономірностей в господарській діяльності підприємств, вивчення і 

використання методологiї та методiв наукового передбачення показникiв 

розвитку економічних систем, що притаманні плануванню, в практицi 

господарської дiяльностi  можна вважати загальним предметом курсу. Цей 

предмет пізнання за змістом складають: теорія і практика планування 

діяльностi підприємства, формування і використання його виробничого 

потенціалу; забезпечення взаємодії усіх пiдроздiлiв та комплексного пiдходу до 

використання усiх видів ресурсів організації, формування цiлiсної системи 

показникiв-iндикаторiв його діяльностi в короткостроковiй та довгостроковiй 

перспективi.  

          Методологія вивчення   курсу  включає  сукупність загальносвiтоглядних,  

загальнометодологичних  принципiв  i  наукових методiв пiзнання та 

специфiчних    принципiв та методів, а саме  дiалектики, теорiї  функцiонування  

ринкової  економіки,  iсторичний  та макроекономічний  (народно-

господарський)  підхід  до  оцінки  процесів  і явищ,  що відбуваються в 

економiці;  аналiз i синтез, комплексність та альтернативність пiд час вивчення 

та розв'язання тих чи інших господарських завдань з урахуванням 

пріоритетності потреб споживачів; застосування сучасного наукового 

інструментарію пізнання і прийняття управлінських  рішень  на  пiдставi  

системи  принципiв  та  методiв органiзацiї планової дiяльностi, аналіз , 

узагальнення та визначення можливих сфер застосування накопиченого  

вітчизняного і зарубіжного досвіду у цiй сферi знань..   

 Після закінчення вивчення дисципліни «Планування та організація 

діяльностi  підприємства» студент повинен:  

                                                          знати: 

*      сутність  планування як об’єктивної економічної категорії; 

*      мiсце планування в сучаснiй системi менеджменту та його    
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                        взаємозв’язок з iншими функцiями управлiння; 

*      методологічні засади планування, зміст  та призначення              

принципів   планування; 

*      систему  планів і їх змiстовне навантаження, взаємозв’язок 

понять  та показників; 

*      сутність основних  методів, що використовуються під час 

проведення   планово-економiчних розрахункiв;             

*      методи кількісної оцінки економічних  процесiв; 

*      змiст планiв за напрямками фунцiонування; 

*      сутнiсть бiзнес-планування. 

 вміти : 

 використовувати методи планування під час проведення  планово-

економiчних розрахункiв; 

 формувати систему планових показникiв виробництва продукцiї 

(надання послуг), що базується на маркетинговому пiдходi при 

визначеннi оптимальних її обсягiв; 

 визначати необхiднi обсяги  ресурсного забезпечення виробничого 

процесу; 

 обгрунтовувати  економiчно доцiльнi  умови постачання 

матерiальних ресурсiв; 

 виконувати оцiнку економічної (виробничо-господарської) 

діяльності пiдприємств з метою визначення: 

                - напрямкiв органiзацiйно-технічного розвитку; 

                - формування планiв оновлення продукцiї; 

- виявлення резервiв  підвищення ефективності  використання   

  трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів. 

      При самостійному вивченні курсу, студент повинен насамперед 

засвоїти  його основні положення для формування цілісного бачення  змісту 

дисципліни і усвідомлювання тих переваг, що надає використання планування 

у практичній діяльності підприємств в цілому та для роботи  керівного складу, 
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зокрема, засвоїти основні методи визначення планових показників та 

проведення відповідних розрахунків.  

            
3. Тематичне планування навчальної дисципліни 

«Планування та організація діяльності підприємств» 
 

№ 

п/п 

Назва теми Загальна  

кількість 

годин 

В тому числі 

аудиторні самостійна 

робота 

лекції  практичні  

1. Тема 1. Підприємство як об’єкт 

планування 

1. Роль і місце планування в    

управлінні підприємством. 

2. Об’єкти і предмет планування на 

підприємстві. 

3. Організація планування на   

підприємстві.  

2 2   

2. Тема 2.  Основи прогнозування. 

1.Суть і принципи прогнозування 

2. Види прогнозування та 

класифікація прогнозів. 

10   10 

3. Тема 3. Система планування на 

підприємстві 

1. Принципи планування. 

2. Методи планування. 

 3.Форми планування. Система 

планів підприємства. 

2 2   

4. Тема 4. Інформаційна та 

нормативна база планування 

1. Інформаційне забезпечення 

планування. 

2. Сутність норм та нормативів. Їх 

класифікація. 

3. Система економічних норм і 

нормативів. 

10   10 

5. Тема 5. Бізнес - планування 

1.Сутність бізнес-планування та 

призначення бізнес-плану. 

2.Зміст бізнес- плану. 

3. Реалізація бізнес – плану на 

підприємстві. 

6 2 4  

6. Тема 6. Оперативно-календарне 

планування. 

1. Зміст і завдання оперативно-

календарного планування. 

2. Системи оперативно-

календарного планування. 

10   10 
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3. Розроблення оперативних 

планів виробництва. 

7. Тема 7. Планування виробничої 

програми 

1. Зміст і порядок розроблення 

плану виробництва.  

2. Планування виробничої 

програми в натуральному 

вираженні. 

3.  Планування виробничої 

програми у вартісному 

вираженні. 

2 2   

8. Тема 8. Планування потреби в 

персоналі 

1. 1.Зміст, завдання та технологія 

планування потреби в персоналі. 

2. 2.Планування продуктивності 

праці. 

3.Планування кількості персоналу. 

4 2 2  

9. Тема 9.    Планування виробничої 

потужності. 

1.Визначення поняття «виробнича 

потужність». 

2. Види виробничої потужності. 

3. Показники використання 

виробничої потужності. 

10   10 

10. Тема 10. Планування потреби в 

матеріально-технічних ресурсах 

1. Цілі, завдання і зміст планування 

матеріально-технічного 

забезпечення підприємства. 

2. Визначення потреби в 

матеріально - технічних ресурсах.  

3.Оплата праці. Показники плану, 

методика обчислення фондів 

оплати праці за різних систем та 

форм оплати праці. 

6 2 4  

11. Тема 11.  Планування коштів на 

оплату праці. 

1.Мета і завдання планування 

коштів на оплату праці. 

2.Склад коштів на оплату праці. 

3.Методи визначення планового 

фонду заробітної плати. 

10   10 

12. Тема 12.Планування собівартості 

продукції 

1. Мета, завдання та послідовність 

планування витрат виробництва. 

2. Класифікація й облік витрат 

виробництва. 

3. Методи планування собівартості. 

6 2 4  
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13. Тема 13. Планування виробничої 

інфраструктури. 

1.Виробнича інфраструктура та 

планування діяльності її підрозділів. 

2.Система технічного 

обслуговування. 

6   6 

14. Тема 14. Планування фінансових 

результатів   

1. Зміст і завдання фінансового 

плану. 

2. Планування прибутку. 

3.Планування розподілу прибутку. 

4 2 2  

15. Тема 15. Планування 

організаційно-технічного розвитку 

підприємства   

1. План організаційно-технічного 

розвитку підприємства 

2. Планування реалізації заходів 

організаційно-технічного розвитку 

та показники оцінки їх 

ефективності. 

10   10 

16. Тема 16. Планування оновлення 

продукції 

3. 1. Завдання та зміст планування 

оновлення продукції. 

4. 2.Планування витрат на 

підготовку та освоєння виробництва. 

5. 3.Економічна ефективність 

оновлення продукції та вибір 

оптимального варіанта 

технологічного процесу. 

10   10 

 Всього 108 16 16 76 

 

4. ЗМІСТ ТЕМ, ПИТАННЯ I ЗАДАЧI ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

ТЕМА 1. ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ  

1. Суть і принципи прогнозування 

 

Прогнозування – це передбачення перспектив розвитку й стану певного 

явища, об’єкта, системи, процесу в майбутньому , що базується на наукових 

методах та інтуїції. 

Прогнозування розвитку (стану) підприємства або організації – це 

наукове обґрунтування ймовірних кількісних та якісних змін його (її) стану 

(рівня розвитку в цілому, окремих напрямків діяльності) у майбутньому, а 

також альтернативних способів і строків досягнення очікуваного стану. 

Прогнозування, з одного боку, передує плануванню, а з іншого – є його 

складовою частиною, оскільки використовується на різних стадіях планової 

роботи, а саме на стадії аналізу середовища й визначення передумов для 

формування стратегій на стадії реалізації планів. 
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Прогнозування за своїм складом ширше від планування, оскільки, крім 

показників діяльності фірми, містить також дані про зовнішнє середовище. 

 

Процес прогнозування базується на певних принципах, з яких головними 

є: 

- цілеспрямованість – визначення конкретних завдань; 

- системність – побудова прогнозу на основі системи методів і 

моделей, які характеризуються певною ієрархією та послідовністю; 

- наукова обґрунтованість – усебічне врахування вимог об’єктивних 

законів розвитку суспільства, використання світового досвіду; 

- інформаційна єдність – використання інформації на однаковому рівні 

узагальнення й цілісності ознак; 

- адекватність об’єктивним закономірностям  розвитку – виявлення та 

оцінка стійких взаємозв’язків і тенденцій розвитку об’єкта; 

- комплексність – багаторівнева характеристика; 

- альтернативність – визначення можливостей розвитку об’єкта за 

умови різних взаємозв’язків і структурних співвідношень. 

 

2. Види прогнозування та класифікація прогнозів 

 

За об’єктами прогнозування розрізняють: 

- науково-технічне; 

- економічне; 

- соціально-політичне. 

 

Науково-технічне прогнозування  - це прогнозування розвитку і 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу в галузі народного 

господарства. 

Економічне прогнозування – це процес розроблення економічних 

прогнозів, що ґрунтується на наукових методах пізнання економічних явищ і 

використання всієї сукупності методів, засобів і способів економічної 

прогностики. 

Соціально-політичне прогнозування – процес розроблення науково-

обґрунтованого судження про можливий варіант розвитку політичних подій та 

соціального розвитку в майбутньому, альтернативні шляхи і строки його 

здійснення, а також визначення конкретних рекомендацій для впровадження 

практичних заходів в умовах реальної діяльності. 

 

У практичній діяльності підприємства використовують такі типи 

прогнозування: 

1) прогнозування з використанням інтуїції, яке ґрунтується на творчому 

передбаченні майбутнього; 

2) пошукове прогнозування  - це спосіб наукового прогнозування від 

даного моменту до майбутнього. Воно ґрунтується на наявності 

інформації. Пошукове прогнозування може бути традиційним 
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(прогноз є екстраполяцією минулого в майбутнє) і новаторським, 

альтернативним (якщо існує декілька варіантів розвитку 

підприємства з урахуванням змін зовнішнього і внутрішнього 

середовищ); 

3) нормативне або нормативно-цільове прогнозування, яке полягає у 

тому, що спочатку визначаються цілі, орієнтири на майбутнє, а вже 

потім оцінюється розвиток підприємства, виходячи із встановлених 

цілей. У цьому разі застосовуються якісні методи дослідження, 

оскільки підприємство не має необхідних вихідних даних. 

 

Безпосередньо самі прогнози можна класифікувати за такими ознаками: 

1) за ступенем вірогідності: 

- гіпотетичні прогнози (гіпотеза – судження, що характеризує наукове 

передбачення на рівні загальної теорії) – здійснюються без 

послідовних розрахунків, без урахування обмежень та можливості 

впливати на розвиток подій; 

- аналітико-розрахункові прогнози – здійснюються на основі попередніх 

розрахунків без можливості істотно впливати на події; 

- директивно-розрахункові прогнози – здійснюються на основі 

послідовних розрахунків і з можливістю впливати на розвиток подій; 

2) за часом попередження: 

- довгострокові – понад 15 років; 

- середньострокові – 5-15 років; 

- короткострокові – до 5 років; 

3) за масштабом: 

- глобальні; 

- для країни; 

- для галузі; 

- для підприємства. 

 

Основними об’єктами прогнозування на рівні підприємства (фірми) є: 

потреба в продукції підприємства, потреба підприємства у виробничих 

ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних). 

 

3. Методи прогнозування 

 

Залежно від джерел інформації, технології її обробки та одержаних 

результатів економічні методи прогнозування поділяються на дві порівняно 

великі групи: фактографічні та евристичні. 

 

 

 

 

 

 

Методи прогнозування 

Фактографічні 

прогнозування 
Інтуїтивні Аналітичні 

Евристичні 
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Рисунок 1.3.1 – Методи прогнозування 

Фактографічні методи прогнозування базуються на використанні 

фактичних матеріалів, що детально характеризують зміни в часі усієї 

сукупності чи окремих ознак  (показників) об’єкта прогнозування. 

Основними у цій групі є такі методи: 

- метод екстраполяції – один з основних  для прогнозування розвитку 

складних виробничих систем; базується на припущенні про незмінність 

чинників, що визначають розвиток об’єкта дослідження. Сутність методу 

екстраполяції полягає в поширенні закономірностей розвитку об’єкта в 

минулому на його майбутнє; 

- метод функцій – базується на використанні так званих 

автокореляційних функцій (автокореляція – визначення взаємозв’язку між 

сусідніми членами часового ряду). 

В основу евристичних методів формування прогнозів покладене 

використання логічних прийомів, методичних правил, підходів. Конкретні 

методи прогнозування цієї групи об’єднуються у дві підгрупи – інтуїтивні та 

аналітичні. 
До інтуїтивних методів належать: 

- метод експертних оцінок. Використовується у разі відсутності 

достатньої статистичної інформації або її непридатності для прогнозування 

певних явищ. В основу методу покладено спосіб збирання необхідної 

інформації переважно шляхом анкетування. Застосовуються два підходи до 

використання цього методу прогнозування: індивідуальні й групові оцінки. 

Сутність індивідуальних оцінок полягає у тому, що кожний експерт дає 

незалежну оцінку у вигляді інтерв’ю або аналітичної записки. Групові оцінки 

базуються на колективній роботі експертів та на отриманні сумарної оцінки від 

усієї групи експертів; 

- метод «мозкової атаки» - є різновидом методу групових експертних 

оцінок. Сутність методу – колективна генерація ідей шляхом проведення 

дискусій. 

До аналітичних методів належать: 

- метод морфологічного аналізу – базується на використанні 

комбінаторики. Тобто досліджуються всі можливі варіанти, виходячи із 

закономірностей розвитку об’єкта прогнозування, що досліджується та 

аналізується (морфології). Прогнозована оцінка розвитку підприємства 

(організації) здійснюється шляхом комбінування можливих варіантів розвитку 

об’єкта; 

- метод побудови «дерева цілей» - застосовується в прогнозуванні з 

метою поділу основних завдань на підзавдання й обґрунтування між ними 

зв’язків; 

- метод оптимізації – дає можливість враховувати максимально 

можливу кількість чинників, які впливають на техніко-економічні показники, і 

на цій основі вибрати найкращий варіант прогнозу. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА  

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

1. Сформулюйте сутність понять планування і план. У чому Ви вбачаєте їх 

принципову відмінність? 

2. Опишіть механізм здійснення прогнозування. Сформулюйте алгоритм цього 

процесу. 

3. Наведіть алгоритм інформаційного забезпечення процесу прогнозування. 

4. Які чинники, на Вашу думку,  зумовлюють необхідність планової 

діяльності? 

5. Визначте функції, які виконує планування та плани у процесі 

функціонування економічних систем. 

6. Назвіть складові сучасної системи менеджменту i обґрунтуйте  мiсце, що 

займає планування серед них, його значення  для управління. 

 

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ  ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

  

Завдання №1. Підприємству згідно з виробничою програмою необхідно 

забезпечити очищення 30,0 млн. м
3
  води на рік. Очищення 1000 м

3
 потребує 5 

кг хлору. На підприємстві окрім залишків на кінець поточного року повинен 

бути так званий страховий запас (СЗ) – 12000 кг. Залишок запасів хлору на 

початок планового року склав 4000 кг. Залишок хлору на кінець року 

очікується на рівні 13000 кг (у тому числі СЗ). У звітному році оплачено 

поставку 25000 кг хлору, що надійдуть до підприємства в плановому періоді. 

Вартість 1 т хлору становить 1600 грн. Визначити: 

 загальну потребу в хлорі у плановому році на пiдставi складання 

матеріального балансу в натуральних одиницях вимiру; 

 розмір додаткових поставок; 

 розмір коштів, що необхiднi для закупівлі недостатньої кiлькостi хлору.  
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 Завдання № 2. Визначити загальну й додаткову потребу в сировині на 

плановий рік на підставі розробки матеріального балансу на рівні підприємства 

у вартiсних одиницях вимiру , коли відомо, що:  

 підприємство  випускає комплектуючі, потреба в яких на плановий рік 

становить 185000 од.; 

 норма витрат сировини 3 кг/од.; 

 на початок року підприємство мало 12000 кг сировини; 

 відповідно до договорів у плановому році очікується надходження 

60000 кг сировини; 

 відповідно до забов’язань підприємство повинно за зустрічними 

поставками (бартер) передати 20000 кг сировини; 

 вартiсть 1 кг сировини 20 грн; 

 у зв’язку із зміною умов постачання залишок на кінець року планується 

в обсязі 18000 кг. 

 

Завдання № 3. Для отримання додаткових доходiв керiвництво готелю 

вивчає питання про відкриття кафе для продажу морозива. Очікуваний попит 

становить 1300 замовлень. При цьому умовно-постiйнi витрати становлять 

12000 грн., а умовно-змiннi 2 грн./замовлення. Очікувана середня ціна 

реалізації замовлення  12 грн.. Необхiдно:  

 знайти обсяг продажу, що дозволить уникнути збиткiв в натуральному i   

вартісному  виразі ; 

 побудувати график точки беззбитковості и визначити  на ньому зону 

прибутку; 

 зробити висновок про доцiльнiсть організації цього кафе. 

 

Завдання № 4.  Керiвництво фiрми вивчає можливiсть i доцiльнiсть 

організації проведення рекламної компанії.  Витрати на  проведення цього 

заходу оцiнюються в 10000 грн. Середня цiна послуг, що рекламуються, 15 

грн./од. Змiннi витрати при цьому  5 грн./од. Визначити минiмальний приріст 

обcягiв послуг, що надаються у натуральному i вартісному вираженні, який  
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дозволить компенсувати витрати, що виникають у підприємства у зв’язку з 

проведенням рекламної компанії. 

 

Завдання № 5.  Прогноз  можливих обсягiв  реалiзації, витрат i  цiни у 

плановому перiодi характеризується даними, що наведенi у наступній таблиці. 

 

Показники Значення 

Обcяг реалiзації, тис. од. 0 100 200 300 400 500 

Витрати (ТС), тис. грн. 50 200 360 540 730 900 

Цiна, грн./од. 3 3 2,8 2,7 2,5 2,3 

 

Фiрма збирається компенсувати зниження розміру  доходів вiд реалізації 

продукції, що обумовлено падінням цін на неї,  за рахунок  збiльшення обсягiв 

її продажу.  Використовуючи метод граничних доходiв i витрат, визначити в 

яких обсягах найбiльше доцiльно вести  виробництво. Обґрунтувати,  чому у 

цьому випадку доцiльно  скористатись саме цим методом визначення 

оптимальних обсягів виробництва. 

 

Тема 2. ІНФОРМАЦІЙНА ТА НОРМАТИВНА БАЗА 

ПЛАНУВАННЯ 

 

1. Інформаційне забезпечення планування 

 

Інформаційна база планування – це сукупність систематизованих за 

певними ознаками даних, які використовуються для розроблення планів на 

різних рівнях управління підприємством. До них належать показники, ліміти, 

економічні нормативи, відображені у формі, придатній для передачі й обробки 

за допомогою різних арифметичних та логічних операцій і які складають 

систему техніко-економічної інформації. 

Інформація, яка використовується у процесі планування, поділяється на 

внутрішню та зовнішню. 

Внутрішня інформація, що стосується діяльності підприємства, 

збирається всередині організації. Основними джерелами внутрішньої 

інформації є бухгалтерський та статистичний облік, звітність підприємства, 

аналіз господарської діяльності. 

Зовнішня інформація стосується зовнішнього середовища організації і 

необхідна для прийняття конкретного управлінського рішення. Зовнішня 

інформація поділяється на вторинну (інформація, що була вже зібрана раніше, 

опублікована іншими) і первинну (спеціально зібрана інформація вперше). 

Також інформація поділяється на вихідну, проміжну та результативну. 



 
 

16 

До вихідної інформації відносять контрольні цифри, ліміти, економічні 

нормативи і норми, які визначаються державними органами влади чи вищими 

органами управління підприємством, державні замовлення та звітні дані про 

виконання планів за минулий період. 

До проміжної інформації – показники і техніко-економічні нормативи 

проектів стратегічних та поточних планів, а також розрахункові показники, 

призначені для забезпечення збалансованості планів і розрахунку потреби в 

ресурсах. 

До результативної інформації відносять показники і техніко-економічні 

нормативи стратегічного та поточного планів, встановлені вищими органами 

управління підприємством. 

 

2. Сутність норм та нормативів. Їх класифікація 

 

В умовах ринкових відносин основою науково обґрунтованого 

планування є нормативна база. 

Нормативна база підприємства складається із системи норм та 

нормативів, які регламентують різні сторони виробничого процесу. 

Норма – це гранично допустима абсолютна величина витрат певного 

ресурсу на виготовлення одиниці продукції встановленої якості в умовах 

виробництва у плановому періоді. 

Норматив – це відносна величина ступеня використання засобів 

виробництва та предметів праці за сучасної технології, прогресивної організації 

праці й високої кваліфікації персоналу. 

Прогресивність норм та нормативів, глибина їх використання, а також 

ступінь охоплення ними всіх аспектів виробничо-господарської діяльності 

складають організаційний рівень планування. 

 

Окреслюють такі функції норм і нормативів. Норми і нормативи 

виступають як: 

- засіб нормативного методу планування  - для забезпечення 

збалансованості, пропорційності й оптимальності стратегічних і 

тактичних планів; 

- елемент організації виробництва й праці. Норми і нормативи 

становлять основу для визначення ліміту та графіка забезпечення 

робочих місць матеріальними ресурсами, визначають ритмічність та 

планомірність процесу виробництва; 

- засіб обліку вимог режиму економії матеріальних ресурсів у 

тактичних і оперативних планах, а також організації раціонального 

використання сировини, матеріалів, палива та енергії на всіх рівнях 

управління; 

- стимул науково-технічного прогресу у виробництві. Необхідність 

встановлення прогресивних норм і нормативів вимагає від фахівців 

активної праці у сфері науково-технічних завдань; 
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- інструмент контролю за використанням сировини, матеріалів, палива 

та енергії у процесі аналізу, перевірок, розроблення форм обліку й 

звітності. 

 

Норми і нормативи класифікуються:  

1) за методом розроблення поділяються на: 

- розрахунково-аналітичні, тобто науково-обґрунтовані норми та 

нормативи, які встановлюються на основі техніко–економічних розрахунків; 

- дослідні – ті, що встановлюються на основі спостережень, лабораторних 

дослідів та експериментальних досліджень. Дослідні норми та нормативи не 

враховують впровадження нової техніки і прогресивної технології, передового 

досвіду, наукової організації праці, тому є менш точними порівняно з 

розрахунково-аналітичними; 

- дослідно-статистичні - ті, що визначаються на основі фактичних 

даних про витрати ресурсів на одиницю продукції за минулий період. Дослідно-

статистичні норми та нормативи можуть використовуватися тільки в 

укрупнених розрахунках, тому що вони не враховують чинники, які впливають 

на підвищені витрати ресурсів та не забезпечують виявлення і використання 

внутрішньовиробничих резервів; 

2) за тривалістю планового періоду на: 

- оперативні, які діють у даний період і відповідають конкретним умовам 

виробництва на робочих місцях, використовуються для оперативно-

виробничого планування; 

- поточні, які встановлюються для поточного планування на 

підприємстві, завдяки ним визначається потреба у використанні ресурсів на рік, 

квартал, місяць. Поточні норми та нормативи враховують оперативні норми та 

заходи, спрямовані на економію ресурсів; 

- перспективні – це ті, що використовуються для розроблення 

стратегічних планів, встановлюються на 5 років і більше. Вони формуються на 

підставі поточних норм та нормативів з урахуванням виробленої стратегії 

перспектив розвитку. 

 

3. Система економічних норм і нормативів 

 

Нормативна база підприємства складається з таких основних груп норм та 

нормативів:  

1 Норми та нормативи витрат праці. Для регламентації витрат живої 

праці на підприємствах використовують норми витрат часу, обслуговування та 

чисельності.  

2 Нормування використання засобів праці. Передбачає розроблення 

норм та нормативів з використання машин, механізмів, будівель та споруд,  

режиму їх роботи, обслуговування та ремонту, освоєння виробничих 

потужностей. До цієї групи належать: нормативи режимів роботи, засобів 

праці, ремонтно-експлуатаційні норми й нормативи, норми обслуговування 

обладнання.  
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3 Нормування матеріальних витрат. Ця група містить норми та 

нормативи витрат основних матеріалів, запасних частин, агрегатів, вузлів і 

деталей; норми та нормативи витрат допоміжних матеріалів, нормативи й 

норми витрат паливно-енергетичних ресурсів.  

4 Норми та нормативи організації виробничого процесу. Передбачають 

встановлення тривалості виробничого циклу, розміру оптимальних партій 

виробів, незавершеного виробництва та ін. 

5 Фінансові нормативи регламентують взаємовідносини підприємства з 

бюджетом, банками та іншими підприємствами й організаціями. 

Взаємовідносини з бюджетом формуються на основі законодавчо-встановлених 

податків, зборів, відрахувань; з банками  - відповідно до відсотка за кредит чи 

депозитний вклад. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА 

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

1. Що таке інформаційна база планування ? 

2. У чому полягає сутність норм та нормативів ? 

3.  Що таке Нормативна база планування ? 

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ  ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

 

Завдання 1 

Розрахувати норму явочної чисельності та норму облікової чисельності 

робітників для обслуговування 120 одиниць технологічного обладнання, якщо 

середня норма часу на обслуговування однієї одиниці дорівнює 1,33 люд.-год., 

тривалість зміни 8 год., коефіцієнт змінності – 1,36, номінальний фонд 

робочого часу – 271 день, реальний фонд робочого часу  - 238 днів. 

 

Методичні вказівки щодо розв’язання 

1 Норматив чисельності обернено пропорційний нормі обслуговування, 

визначається за формулою 

зм

обслч
ч

Т

Н
Н . ,     

де обсчН .  - норма часу обслуговування, люд.-год.; 

змТ  - тривалість робочої зміни, год. 

2 Норма явочної чисельності визначається за формулою 

змччя КНМН ..
,    

де М  - кількість одиниць технологічного обладнання, що потребують 

обслуговування; 

чН  - норматив чисельності робітників на одиницю обладнання, осіб; 

змК  - коефіцієнт змінності. 
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3 Норма облікової чисельності визначається за формулою 

р

н
чячобл

Ф

Ф
НН  ..

,    

де нФ  - номінальний фонд робочого часу; 

рФ  - реальний фонд робочого часу. 

 

Завдання 2 

Розрахувати норму явочної та облікової чисельності прибиральників 

виробничих приміщень. Нормативи часу (у хвилинах) на 100 кв. м. та обсяг 

робіт наведені в таблиці 2.3. Коефіцієнт змінності - 2,4. Номінальний фонд 

робочого часу – 260 днів, реальний фонд робочого часу  - 230 днів, тривалість 

зміни – 8 годин. 

 

Таблиця 2.3 – Вихідні дані 

Вид робіт Підмітання вручну Миття підлоги вручну 

Забрудненість Середня Підвищена Середня Підвищена 

Підлога з твердим 

покриттям, гладка, хв. 

12 14 27 53 

Площа приміщень, кв. м 1200 600 1200 600 

Кількість прибирань за 

зміну 

2 3 1 2 

 

Завдання 3 

Для нормувальників встановлені такі норми навантаження (кількість 

робітників, дані умовні): для ковальських цехів – 100 чол., складальних – 150 

осіб, механічних – 75 осіб та допоміжних цехів – 200 осіб. 

Розрахувати необхідну кількість нормувальників, якщо на підприємстві 

3600 робітників-відрядників, з них 20% - в ковальських цехах, 29% в 

механічних, 36%  - в складальних, інші – у допоміжних цехах. 

 

ТЕМА 3. ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 

 

1. Зміст і завдання оперативно-календарного планування. 

 

Завершальним етапом у системі планування діяльності підприємства є 

оперативне планування виробництва.  

Оперативне планування – це детальне розроблення планів підприємства 

для його підрозділів на короткий проміжок часу (декаду, добу, зміну). 

Особливість оперативного планування полягає у тому, що розроблення 

планових завдань для виробничих підрозділів поєднується з організацією їх 

виконання. 

Основні завдання оперативного планування: 

- організація ритмічного виробництва запланованих обсягів і 

номенклатури продукції та дотримання договірних строків випуску товарної 

продукції; 
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- установлення оптимального режиму роботи підприємства, що 

сприятиме найбільш ефективному й повному використанню устаткування та 

робочої сили; 

- забезпечення повного й доцільного використання робочої сили при 

найбільш ефективному використанні засобів виробництва; 

- забезпечення мінімальної тривалості виробничого циклу, що сприятиме 

зменшенню незавершеного виробництва та прискоренню обіговості оборотних 

коштів. 

Оперативне планування здійснюється виробничо-диспетчерською 

службою підприємства. 

Оперативне планування складається з: 

 календарного планування; 

 диспетчерського регулювання або диспетчерування. 

Календарне планування – це деталізація поточного плану підприємства й 

донесення завдань до кожного цеху, відділу, ділянки, бригади, робітника. 

Плани й графіки при цьому складаються на місяць, декаду, добу, зміну, а іноді 

й щогодини. 

Календарне планування поділяється на міжцехове й внутрішньоцехове 

планування. 

Міжцехове планування являє собою виконання таких робіт: 

- розроблення усіх необхідних нормативів оперативного планування й 

корегування їх у ході виробництва цеху (нормативу розрахунку тривалості 

циклів, запасів цехів, оптимального розміру партій і т.п.); 

- розроблення планових завдань цехам, для взаємоузгодження між собою 

роботи цехів за строками, за обсягом деталей, що випускаються. 

Зміст внутрішньоцехового планування полягає у тому, що на основі 

місячного виробничого завдання ведеться планування й регулювання роботи 

ділянки й усіх робочих місць. Внутрішньоцехове планування забезпечує 

своєчасне завантаження кожного робочого місця. Зміст робіт щодо 

внутрішньоцехового планування залежить від розмірів  цеху, його виробничої 

структури. 

Диспетчерування виробництва забезпечує оперативне регулювання 

процесу виробництва шляхом систематичного обліку і контролю за виконанням 

виробничих завдань, поточної підготовки виробництва, оперативного усунення 

неполадок і відхилень, які виникають.  

Диспетчеризація забезпечує: 

- суцільний контроль за ходом виробничого процесу й оперативне 

усунення неполадок і відхилень, які виникають; 

- організацію доставки на робочі місця сировини, матеріалів, заготовок та 

інструментів; вивезення готової продукції, відходів виробництва; контроль за 

справністю устаткування; подачу енергії, палива, стисненого повітря та 

організацію контролю якості. 

Диспетчерські функції значною мірою виконує адміністративно-

технічний персонал цехів. Поряд із цим на великих підприємствах є спеціальні 

диспетчери заводу, диспетчери цехів. Диспетчери ведуть графіки здачі деталей, 
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надходження заготівок, контролюють та підтримують зв’язок із заводами-

постачальниками, вживають заходи щодо усунення аварій. 

 

2. Системи оперативно-календарного планування 

 

Структура і показники виробничих завдань залежать від діючої на 

підприємстві системи оперативно-календарного планування. 

Система оперативно-календарного планування – це сукупність методів та 

засобів розрахунку основних планових показників для регулювання процесу 

виробництва, ефективного використання робочого часу та інших ресурсів 

підприємства. 

Найпоширеніші системи оперативно-календарного планування: 

- подетальна; 

- позамовна; 

- покомплектна; 

- за тактом випуску; 

- за запасами; 

- за випередженням; 

- на склад або ринок. 

Подетальна система найбільш ефективна в умовах масового і 

великосерійного виробництва, тобто за умов обмеженої номенклатури та 

стабільного виробництва. Відповідно до цієї системи планується та 

регулюється хід виконання робіт, технологічних операцій та виробничих 

процесів за кожною деталлю на певний плановий період – годину, зміну, 

неділю. В основі подетальної системи лежить точне планування такту й ритму 

роботи потокових ліній і виробничих ділянок, правильне визначення 

оптимальних технологічних, транспортних, страхових, межопераційних і 

циклових запасів. Застосування цієї системи вимагає розроблення складних 

календарно-оперативних планів, що містять показники обсягу випуску й 

маршрут руху деталей кожного найменування на всіх виробничих стадіях і 

технологічних операціях. 

Позамовна система оперативного планування застосовується в 

одиничному й дрібносерійному виробництвах в умовах різноманітності 

номенклатури й невеликих обсягах виробництва. У цьому разі об’єктом 

планування є окреме виробниче замовлення, що передбачає кілька однотипних 

робіт конкретного споживача-замовника. Ця система планування ґрунтується 

на розрахунках тривалості виробничих циклів і нормативів випередження, за 

допомогою яких установлюються необхідні замовником або ринком строки 

виконання як окремих процесів або робіт, так і всього замовлення в цілому. 

Покомплектна система застосовується головним чином у серійному 

машинобудівному виробництві. За основну планово-облікову одиницю 

використовуються різні деталі, що входять до складального вузла, або 

загальний комплект товарів, згрупованих за певними ознаками. Ця система 

сприяє скороченню трудомісткості як планово-розрахункових робіт, так і 

організаційно-управлінської діяльності персоналу лінійних й функціональних 
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служб підприємства. При даній системі значно підвищується гнучкість 

оперативного планування, поточного контролю й регулювання виробництва, 

що в умовах ринкової невизначеності є для підприємства важливим засобом 

стабілізації виробництва. 

Планування за тактом випуску виробів передбачає вирівнювання 

тривалості технологічних операцій на всіх стадіях загального виробничого 

процесу відповідно до єдиного розрахункового часу виконання взаємозалежних 

робіт. Такт у цьому випадку є найважливішим планово-економічним 

регулятором ходу виробництва на робочих місцях. 

Планування за запасами припускає підтримку на необхідному 

розрахунковому рівні запасу заготовок, напівфабрикатів і комплектуючих, 

призначених для подальшої обробки й складання на кожній стадії виробництва. 

За призначенням запаси бувають технологічні, транспортні, страхові або 

межопераційні. Розмір запасу може бути встановлений у деталях або днях. 

Планування за випередженням характеризується розподілом й 

угрупуванням деталей і робіт за строками випуску й організацією їх 

своєчасного виготовлення й передачі на відповідні стадії виробництва залежно 

від розрахункових випереджень часу. Під випередженням розуміється 

календарний період, на який кожна попередня частина або стадія виробничого 

процесу повинна випереджати наступну з метою її закінчення у запланований 

термін. У цій підсистемі об’єктом планування може бути окрема деталь або 

складальна одиниця продукції. 

Планування на склад або на ринок здійснюється при випуску продукції 

та її поставці на продаж у значних обсягах при невисокій трудомісткості й 

невеликій кількості технологічних операцій. При цій підсистемі планово-

виробничий відділ визначає необхідну кількість готових деталей, які повинні 

постійно перебувати на проміжній або кінцевій стадії виробництва й продажу 

продукції. Розрахункові запаси продукції повинні безупинно підтримуватися на 

такому рівні, що забезпечує безперебійний хід виробництва або збуту 

продукції. Якщо запас продукції падає до запланованого обсягу замовлення, то 

необхідно підвищити його до планового або нормативного рівня. Дана 

підсистема, крім обсягу замовлення, передбачає також розрахунок 

мінімального й максимального запасів. Тому вона ще називається системою 

«мінімум – максимум». 

 

3. Розроблення оперативних планів виробництва 

 

В оперативному плануванні виробництва залежно від розроблювальних 

показників застосовуються такі основні методи, як об’ємний, календарний, а 

також їх різновид: об’ємно-календарний та об’ємно-динамічний. 

Об’ємний метод призначений для розподілу річних обсягів виробництва 

та продажів продукції підприємства за окремими підрозділами в більш короткі 

часові інтервали – квартал, місяць, декаду, тиждень, день, годину. Цей метод 

передбачає не тільки розподіл робіт, але й оптимізацію використання 

виробничих фондів, у першу чергу технологічного устаткування й складальних 
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площ, за планований інтервал часу. З його допомогою формуються місячні 

виробничі програми основних цехів і плануються строки випуску продукції або 

виконання замовлення у всіх випускових підрозділах підприємства. 

Календарний метод застосовується для планування конкретних 

тимчасових строків запуску й випуску продукції, нормативів тривалості 

виробничого циклу й випереджень виробництва окремих робіт щодо випуску 

готових виробів, призначених для реалізації на відповідному ринку продукції. 

Даний метод ґрунтується на використанні прогресивних норм часу. 

Об’ємно-календарний метод дозволяє планувати одночасно строки й 

обсяги виконуваних на підприємстві робіт у цілому на весь передбачений 

період – рік, квартал і т.д. З його допомогою розраховуються тривалість 

виробничого циклу випуску й поставки продукції на ринок, а також показники 

завантаження технологічного устаткування й складальних стендів у кожному 

підрозділі підприємства. 

Об’ємно-динамічний метод передбачає тісну взаємодію таких планово-

розрахункових показників, як строки, обсяги й динаміка виробництва 

продукції. Цей метод дозволяє найбільш повно враховувати обсяги попиту та 

виробничі можливості підприємства й створює планово-організаційні основи 

оптимального використання наявних ресурсів на кожному підприємстві. 

Цілі й завдання плану реалізації продукції 

 

Планування продажу – це процес визначення обсягів реалізації 

продукції за номенклатурою й асортиментом у плановому періоді на основі 

аналізу потреб споживачів, ринку збуту, конкурентоспроможності продукції. 

 

Метою планування продажів є своєчасне донесення до споживачів такої 

номенклатури товарів та послуг, яка б відповідала у цілому профілю 

виробничої діяльності підприємства та, можливо, у більш повному обсязі 

задовольняла їх потреби. 

 

До основних завдань планування продажів можна віднести такі: 

- визначення потреб споживачів, як наявних так і перспективних; 

- критичну оцінку продукції підприємства, яка здійснюється з позицій 

споживача; 

- оцінку конкуруючих виробів за різними показниками 

конкурентоспроможності; 

- визначення оптимальної номенклатури (виключення нерентабельних 

виробів та розвиток інших напрямків виробництва); 

- вивчення можливостей виробництва нових та модернізації виробів, що 

випускаються; 

- прогнозування можливих обсягів продажу продукції, цін, собівартості 

та рентабельності. 

 

Розв’язанням зазначених завдань на підприємстві має займатися відділ 

маркетингу. 
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Процес тактичного планування починається з визначення обсягів 

продажів. На основі плану продажів здійснюється планування виробничої 

програми на підприємстві, планування матеріально-технічного забезпечення та 

ін. Для стабільного розвитку підприємство повинне ретельно прогнозувати 

потреби ринку та планувати перспективу продажів, як мінімум, на 2-3 роки.  

 

Планування продажів здійснюється  5 етапами: 

1-й  етап. Дослідження кон’юнктури ринку: 

1) аналіз продажів за попередній період; 

2) сегментація ринку; 

3) вибір цільового ринку; 

4) прогноз розвитку ринку. 

2-й  етап.  Планування асортименту: 

1) формування структури асортименту; 

2) планування освоєння нових виробів. 

3-й  етап. Оцінка конкурентоспроможності товару. 

4-й  етап. Планування ціни. 

5-й  етап. Прогнозування обсягу продажів. 

 

 

4. Дослідження кон’юнктури ринку 

 

Дослідження кон’юнктури ринку у процесі планування продажів 

починається з аналізу продажів у попередньому періоді. Основними 

завданнями такого аналізу є пошук резервів найбільш повного задоволення 

покупців та клієнтів, збільшення обсягів продажів продукції, максимально 

можливого використання потужностей підприємства, матеріальних та 

трудових ресурсів і підвищення ефективності виробничо-господарської 

діяльності. 

У процесі аналізу продажів розраховуються та аналізуються такі 

показники: 

1 Абсолютний приріст (зменшення) обсягу продажів у натуральному та 

вартісному вираженні порівняно з планом та попереднім періодом. 

Визначається, як різниця між обсягом продажів, досягнутим в аналізованому 

періоді, та планом, а також обсягом продажів у попередньому(базовому) 

періоді. 

2 Зміна в номенклатурі (асортименті) продукції. Розраховується як 

зміна питомої ваги конкретного найменування продукції в загальному обсязі 

реалізації у звітному періоді  порівняно з аналогічним показником плану 

базового періоду. Розрахунок може проводитися в натуральних та вартісних 

показниках. 

3 Індивідуальний індекс фізичного обсягу реалізованої продукції. 

Визначається як відношення кількості даного виду продукції, реалізованої у 

звітному періоді, до кількості продукції, реалізованої в базовому періоді, та 

передбаченої планом у натуральних одиницях. 
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4 Залишок нереалізованої продукції на кінець аналізованого періоду 

(року, кварталу, місяця). 

5 Рентабельність продажів. Визначається як відношення планового та 

фактично отриманого за певний проміжок часу прибутку до планової чи 

фактичної повної собівартості реалізованої продукції. 

 

Аналізуючи обсяги продажів, потрібно не лише встановити кількісні 

значення розглянутих показників, але й виявити причинно-наслідкові зв’язки, 

які дозволяють оцінити ступінь впливу різних факторів на ефективність 

продажів. 

Для вивчення потреби конкретних споживачів необхідна сегментація 

ринку. Сегмент ринку – це особливим чином виокремлена група споживачів. 

Сегментація дозволяє максимально задовольнити потреби покупців у 

різноманітних товарах, забезпечує економію витрат підприємства на 

виробництво та реалізацію продукції, підвищення конкурентоспроможності 

підприємства, дозволяє знизити чи ухилитися від конкурентної боротьби 

шляхом переходу на неосвоєний сегмент ринку, що у кінцевому підсумку 

обумовлює високу якість планових рішень. 

Важливим етапом планування продажів є вибір цільового ринку. 

Алгоритм вибору цільового ринку у процесі планування продаж 

передбачає такі етапи: 

- визначення потенціалу сегмента ринку (потенціальний обсяг 

продажу); 

- оцінка доступності та суттєвості сегмента ринку; 

- аналіз імовірності ринку. 

Прогноз розвитку ринку полягає у визначенні умов, за яких 

забезпечується найбільш повне задоволення попиту споживачів у товарах 

даного підприємства та створюються передумови для ефективного збуту 

продукції, що виробляється. 

Кон’юнктура ринку характеризується визначеним співвідношенням 

попиту та пропозиції на товари даного виду, а також рівнем та 

співвідношенням цін. Ось чому першочерговим об’єктом аналізу є поточний 

стан виробництва, попиту та пропозиції, товарних запасів, умов торгівлі та 

цін. 

 

5. Планування асортименту. Оцінка конкурентоспроможності 

товару 

 

Важливим фактором, який визначає рівень та рентабельність продаж, є 

відповідність асортименту та номенклатури продукції запитам споживачів. 

Під номенклатурою розуміють перелік продукції, що випускається 

підприємством, або послуг, які ним надаються. Асортимент потрібен для 

деталізації продукції на види, типи, ґатунки. 

Асортиментна позиція – це конкретна модель, марка чи розмір 

продукції, яку продає підприємство. Набір взаємозв’язаних товарів має назву 
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асортиментної групи. Номенклатура, чи товарний асортимент охоплює, всі 

асортиментні групи, що пропонуються підприємством на продаж. 

При плануванні номенклатура, або товарний асортимент, може 

характеризуватися: шириною (виходячи із кількості асортиментних груп або 

номенклатурних позицій); глибиною (виходячи з кількості позицій у кожній 

асортиментній групі); порівнянністю (виходячи із співвідношень між 

асортиментними групами з точки зору спільності кінцевого споживання, 

каналів розподілу, груп споживачів та діапазону цін).  

Широкий асортимент при плануванні дозволяє орієнтуватися на різні 

вимоги споживачів та стимулювати покупки в одному місці. 

Глибокий асортимент може задовольняти потреби різних купівельних 

сегментів ринку в одному товарі, максимізувати використання місця в 

торгових точках, перешкоджати появі конкурентів, пропонувати діапазон цін 

та стимулювати підтримку дилерів. 

Порівнянність. Як правило, порівнянний асортимент планувати легше, 

ніж непорівнянний. Він дозволяє підприємству спеціалізуватися в галузі 

виробництва та обслуговування споживачів та забезпечувати стабільні 

відносини в каналах збуту. Проте надмірна спеціалізація та концентрація 

можуть зробити підприємство уразливим перед загрозами з боку зовнішнього 

середовища, коливань збуту. 

 

Планування асортименту ґрунтується на життєвому циклі товару . 

Кожен виріб має свій життєвий цикл, характер та тривалість якого залежить 

від багатьох факторів та умов. 

Життєвий цикл виробу складається з двох періодів: освоєння 

виробництва та ринкового періоду. Ринковий період життєвого циклу виробу 

складається з чотирьох фаз: 

- впровадження; 

- зростання; 

- зрілості; 

- насичення та занепаду. 

 

 Vпр - обсяг продажу; 

Обсяг продажу 

час 
Фаза  

впровадження 
Фаза 

зростання 

Фаза  

зрілості 

Фаза насичення та 

занепаду 

min Vпр
 

min ∆ Vпр
 

max Vпр
 

max ∆ Vпр
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∆ Vпр  - темп зростання обсягів продажів. 

 

Рисунок 2.1.1 - Життєвий цикл виробу  

 

Фаза впровадження товару на ринок – це час виведення та поширення 

товару на ринку. Фаза характеризується повільним зростанням продаж нового 

виробу. На цій фазі підприємство частіше за все зазнає збитків через невеликі 

обсяги продаж товарів та значні витрати на організацію розподілу товарів та 

стимулювання їх збуту.  

Фаза зростання – це період різкого збільшення обсягу продаж нового 

товару. Збільшення обсягів виробництва даного товару сприяє зниженню 

собівартості та збільшенню прибутку підприємств. 

Фаза зрілості – це етап, на якому можна спостерігати уповільнення 

темпів зростання продажу товару. Уповільнення темпів призводить до 

накопичення запасів нереалізованої продукції та пов’язування оборотних 

коштів. Це спричиняє зниження цін, збільшення витрат на рекламу.  

Фаза насичення та занепаду – це період, коли окремі групи покупців 

припиняють придбання даного товару та надають перевагу іншим 

модифікаціям товару чи новим товарам. Збут різко падає і товар знімають з 

виробництва. Падіння попиту відбувається внаслідок науково-технологічних 

змін в даній галузі, зміни потреби в товарі, посилення конкуренції як 

вітчизняних, так і зарубіжних виробників.  

 

Основна ідея планування асортименту полягає у тому, що поява на 

ринку різних моделей параметричного ряду виробу має плануватися в такій 

послідовності, щоб обсяг продажів та прибуток залишалися відносно 

постійними. 

 
 Рисунок 2.1.2 - Планування асортименту для збереження постійного 

прибутку 

 

Конкурентоспроможність – це комплексна характеристика товарів, 

яка визначає його переваги на ринку порівняно з аналогічними товарами-

конкурентами. Конку-рентоспроможність є відносною величиною. Під 

впливом різних факторів (науково-технічний прогрес, зростаючі потреби 

споживачів) рівень конкурентоспроможності конкретного товару постійно 

Прибуток 

Моделі параметричного ряду виробу 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
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знижується, що необхідно враховувати при його плануванні. Тому продукція, 

яка виводиться на ринок,  повинна мати “запас ” конкурентоспроможності. 

Він має бути тим більшим, чим довший життєвий цикл товару.  

 

При плануванні та оцінці конкурентоспроможності застосовується 

система показників, серед яких виокремлюють якісні та економічні. 

Якісні показники конкурентоспроможності характеризують споживчі 

якості та науково-технічний рівень товару. Вони поділяються на 

класифікаційні та оцінні. 

Класифікаційні показники характеризують належність виробу до певної 

класифікаційної групи та визначають призначення, сферу застосування та 

умови використання даного товару. 

Оцінні показники характеризують якість товару. Вони застосовуються 

для нормування вимог до якості та порівняння різних зразків товарів, 

віднесених до одного класу за класифікаційними показниками.  

Економічні показники конкурентоспроможності характеризують 

сумарні витрати споживача на задоволення його потреб через даний товар, що 

складають ціну споживання. 

Ціна споживання містить витрати на придбання товару (купівлю, 

оренду) та витрати на експлуатацію виробу в період терміну його служби 

(ремонт, обслуговування енергозабезпечення). 

Ціна споживання для споживача є вирішальним мотивом купівлі 

основним показником конкуренто-спроможності. Структура ціни споживання 

залежить від особливостей товару. Розрахунки свідчать про те, що  витрати, 

які виникають у процесі споживання, за багатьма видами виробів значно 

перевищують ціну продажу. Так, у ціні споживання побутового холодильника 

остання займає лише 10%, автомобілів  - у середньому 15%, тракторів – 19%. 

6. Планування ціни 

 

Ціна є важливим фактором, який визначає обсяг продажів та прибуток 

від реалізації продукції. Тому планування обсягу продажів передбачає етап 

планування ціни. 

При встановленні цін підприємство має прагнути до такого їх рівня, 

який би забезпечував максимальний обсяг доходу при оптимальному обсязі 

випуску продукції та досягнутому рівні витрат виробництва. 

Залежно від ступеня участі держави в регулюванні цін можуть 

застосовуватися три види цін: 

- фіксовані ціни – це тверді, встановлені державою ціни. Підприємство, 

плануючи ціни, не має права їх змінювати; 

- регульовані ціни – це ціни, на які держава встановлює максимальний 

чи мінімальний рівень, виходити за межі яких підприємство не має права;  

- вільні ціни – це ціни, рівень яких підприємство встановлює 

самостійно, виходячи з власних міркувань та попиту на продукцію. 

Залежно від обслуговуваного обороту ціни поділяються на: 
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- відпускну ціну підприємства – це ціна, за якою підприємство реалізує 

продукцію споживачам. Вона містить витрати виробництва та реалізації 

продукції (повну собівартість), прибуток підприємства, податок на додану 

вартість та акцизи; 

- оптову ціну – це ціна, за якою оптово-збутові посередники 

відпускають товар роздрібній торговій мережі та іншим споживачам. Оптова 

ціна складається із відпускної ціни підприємства та збутових націнок оптових 

фірм, вона має покрити їх витрати на просування продукції до споживача та 

забезпечити рентабельну роботу; 

- роздрібну ціну – це ціна, за якою роздрібні торгові фірми реалізують 

продукцію населенню та фірмам. Роздрібна ціна включає оптову (відпускну) 

ціну та торгові надбавки роздрібних торгових фірм. 

Залежно від ступеня участі продавця товару у відшкодуванні витрат 

на транспортування продукції розрізняють такі види відпускних та оптових 

цін: ціна франко-станція відправлення, ціна франко-станція призначення, ціна 

СІФ, ФОБ, ФАС і КАФ. 

«Франко» - це місце та час передачі прав власності на товари. 

Ціна франко-станція відправлення містить витрати продавця лише на 

транспортування товару до станції відправлення та завантаження його на 

транспортний засіб. Ці витрати він відшкодовує в ціні товару, а всі інші 

витрати з перевезення вантажу має покупець. 

Ціна франко-станція призначення містить витрати на 

транспортування вантажу до станції споживача товару. Останній має витрати 

лише на відвантаження товару з вагонів чи суден та транспортування вантажу 

на своє сховище. 

Ціни СІФ, ФОБ, ФАС і КАФ застосовуються лише в міжнародній 

торгівлі.  

Ціна СІФ припускає, що продавець зобов'язаний доставити вантаж у порт 

відправлення, повантажити його на борт судна, зафрахтувати й оплатити фрахт, 

застрахувати вантаж від морських ризиків на увесь час перевезення до здавання 

його перевізником покупцеві й вислати покупцеві всі необхідні документи про 

відправлення. 

Ціна ФОБ припускає, що  покупець має зафрахтувати судно, а продавець 

зобов'язаний повантажити товар на його борт. Покупець також повинен 

застрахувати товар на час перевезення від внутрішнього пункту до порту 

відправлення й далі до кінцевого пункту призначення. 

Ціна ФАС аналогічно до умов ФОБ з тією різницею, що за умовами ціни 

ФОБ продавець зобов'язаний повантажити вантаж на судно, і товар переходить 

на ризик покупця з моменту перетинання борту судна, а за угодою ФАС 

продавець доставляє вантаж на причал до борта судна, і подальша 

відповідальність за вантаж з нього знімається. 

Ціна КАФ припускає, що продавець повинен укласти за свій рахунок 

договір морського перевезення до місця призначення, зазначеного в контракті, і 

доставити вантаж на борт судна. Обов'язок страхування покладений на 

покупця.  
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При плануванні цін на продукцію у процесі обґрунтування обсягів 

продажів підприємства можуть застосовувати такі основні методи 

ціноутворення: 

- на основі витрат; 

- з орієнтацією на рівень конкуренції; 

- з орієнтацією на попит; 

- параметричні методи. 

Метод встановлення ціни на основі витрат виробництва та 

реалізації продукції є найбільш простим і поширеним у вітчизняній практиці 

ціноутворення. Він полягає у тому, що ціна товару утворюється шляхом 

додавання націнки до собівартості товару. Переваги даного методу такі: по-

перше, витрати складають об’єктивну основу ціни, оскільки можуть бути 

достовірно визначені на відміну від таких факторів, як попит, рівень 

конкуренції тощо; по-друге, метод зменшує цінову конкуренцію, оскільки 

дозволяє встановити оптимальний, а не максимальний рівень ціни. Основним 

недоліком даного методу є те, що він орієнтує підприємство на максимально 

можливий випуск продукції, який забезпечує мінімізацію витрат та 

обмежений асортимент, а не на задоволення попиту споживачів.  

Метод встановлення ціни з орієнтацією на рівень конкуренції. В 

основі даного методу лежить той факт, що ціна може не залежати прямо від 

витрат, а останні можуть змінюватися відповідно до умов, які існують на 

ринку. Проте з цього не випливає, що витрати взагалі ігноруються. Їх рівень 

необхідно враховувати при прийнятті рішення про випуск нового товару, 

пропонована ціна продажу якого встановлюється виходячи з умов ринку. 

Підприємства, які дотримуються цього методу, змінюють ціни на свою 

продукцію лише у тому випадку, коли змінюють ціни конкуренти.  

Метод ціноутворення з орієнтацією на попит. У даному випадку 

рівень цін відповідає попиту на даний товар. Основою цього методу 

ціноутворення є необхідність урахування дії закону попиту та цінової 

еластичності. Встановлення ціни товару здійснюється з урахуванням 

особливості кривої попиту, яка відображає залежність, що склалася на 

конкретному ринку між цінами та попитом на товари.  

Основою параметричних методів ціноутворення є залежність ціни 

від різноманітних параметрів виробу. Ці методи широко використовуються 

для встановлення цін на різноманітні моделі всередині параметричного ряду 

виробу. При цьому ціна базової моделі розраховується за допомогою методу, 

орієнтованого на витрати, чи за допомогою інших методів, а ціни на моделі 

параметричного ряду розраховуються за допомогою різноманітних 

коефіцієнтів, які відображають залежність між ціною виробу та його 

параметрами. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА 

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
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4. Якi основнi завдання ставить перед собою здійснення  оперативно-

календарного планування на підприємствi ? 

5. У чому суть календарного планування ? 

6.  Що таке диспетчерське регулювання ? 

7. Змiст та основнi завдання мiжцехового та внутрiшньоцехового планування? 

8. Якi види планово-облiкових одиниць Ви знаєте?  

9. Що являє собою система оперативно-календарного плануваня, основнi її 

види ?  

10. Розкрийте переваги, які дає забезпечення ритмічності виробничої діяльності. 

8.  Методи розрахунку ритмічності.  

 

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ  ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

Завдання № 1. Виробниче завдання підприємства 1100 од. виробів на 

місяць (в місяці 30 календарних і 22 робочих дні). За першу декаду (вiсiм 

робочих днiв) було виготовлено 320 виробів. Дати оцінку ритмічності 

виробництва за  першу декаду на пiдставi подекадного методу оцiнки 

ритмiчностi. 

 

Завдання № 2. Для організації рівномірного завантаження обладнання було 

складено план-графік випуску продукції (див. наступну таблицю). Дати оцінку 

ритмічності виробництва на пiдставi  подекадного методу оцiнки ритмiчностi та 

розрахунку коефiцієнта рiвномiрностi. 

 

Показник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

План випуску по 

днях , од. 
75 75 77 77 78 - - 78 80 80 

Фактично 

випущено, од. 
50 55 48 50 52 - - 55 50 60 
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Тема 4.ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ 

 

1. Визначення поняття “виробнича потужність” 

 

Загальне формулювання виробничої потужності – це розрахунковий 

максимально можливий обсяг випуску продукції за одиницю часу. 

Виробнича потужність – максимально можливий річний (добовий, 

змінний) випуск продукції у встановленій номенклатурі, асортименті та якості 

при повному завантаженні обладнання й виробничих площ, прогресивної 

технології та організації виробництва. 

Перед підприємством постійно постає завдання пошуку резервів для 

збільшення й поліпшення використання виробничої потужності. 

Кожне підприємство має постійно приділяти увагу поліпшенню 

ефективності використання виробничої потужності, її технічного та 

технологічного рівня. Унаслідок цього одним з основних завдань виробничого 

менеджменту на підприємстві є виявлення факторів, які визначають його 

виробничу потужність і мобілізацію наявних резервів. 

Слід розрізняти такі поняття, як “величина виробничої потужності” та 

“ступінь використання виробничої потужності”. 

Класифікація факторів, що впливають на величину потужності, 

поділяє їх на дві групи: 

1 Фактори, які впливають на розширення обсягу робіт: 

- кількість технологічного устаткування й виробничих площ; 

- рівень узгодженості продуктивності устаткування і пропускної здатності 

різних робочих місць; 

- режим роботи підприємства. 

2 Фактори, які впливають на підвищення продуктивності технологічного 

устаткування: 

- технічний рівень устаткування; 

- підвищення якості сировини й матеріалів (чим вища якість заготовок, 

напівфабрикатів, тим менше потрібно часу для їх обробки); 

- впровадження прогресивної технології (інтенсифікує й прискорює 

виробничий процес); 

- підвищення кваліфікації робітників, зміцнення дисципліни, мотивація; 

- рівень досконалості конструкції виробів, що виготовляють (чим 

простіша конструктивна схема виробів, тим нижча трудомісткість продукції і 

вища продуктивність). 

Фактори, що впливають на величину виробничої потужності пов’язані, з 

усіма основними елементами процесу виробництва – засобами та предметами 

праці й самою працею. Особливістю цих факторів є те, що для реалізації 

передбачених ними заходів потрібні значні капіталовкладення. 

Фактори, що впливають на ступінь використання виробничої 

потужності, поділяються на: 

- зовнішні (потреба у продукції, діяльність конкурентів, ступінь 

забезпечення робітничими кадрами); 
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- внутрішні (удосконалення організації виробництва, праці й управління, 

мотивація, дисципліна). 

Заходи, пов’язані з ними, спрямовані в основному на використання 

резервів, мають організаційний характер і не вимагають великих капітальних 

вкладень в основне виробництво. 

 

2. Види виробничої потужності 

 

Оскільки виробнича потужність не є постійною величиною і може 

значною мірою змінюватися залежно від номенклатури продукції, 

трудомісткості її виготовлення, інших факторів, для порівняння планових і 

базових показників, аналізу її динаміки визначають показники вхідної, вихідної 

та середньорічної потужності підприємства. 

За вхідну виробничу потужність беруть відповідно потужність 

підприємства на початок року, виходячи з наявного обладнання. 

За вихідну виробничу потужність беруть потужність підприємства на 

кінець планового періоду з урахуванням вибуття та вводу потужностей 

унаслідок капітального ремонту, проведення організаційно-технічних заходів 

модернізації обладнання  тощо. 

виввввхвих ВПВПВПВП  , 

де вхВП  – вхідна виробнича потужність; 

ввВП  – виробнича потужність, що вводиться; 

вивВП  – виведена за плановий період виробнича потужність. 

 

Для планових розрахунків використовується показник середньорічної 

потужності.  

Середньорічна виробнича потужність підприємства обчислюється за 

формулою 

)12/)12(()12/( 21 rВПrВПВПВП виввввхсер  ,  

де 21 , rr – кількість місяців експлуатації відповідних груп устаткування. 

 

Виробнича потужність визначається у тих самих одиницях виміру, в яких 

планується і враховується виробництво продукції (іноді в одиницях виміру 

обсягу сировини, що переробляється). 

 

3. Методика розрахунку виробничої потужності в різних типах 

виробництва 

 

Методи розрахунку виробничої потужності є відмінними в різних типах 

виробництв, хоча послідовність і принципи однакові. 

Виробнича потужність підприємства визначається за потужністю 

провідних цехів, дільниць, поточних ліній, станків (агрегатів) з урахуванням 

заходів щодо ліквідації “вузьких місць” та можливої кооперації виробництва. 

До провідних належать ті виробничі підрозділи підприємства, які виконують 
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головні технологічні процеси (операції) і мають вирішальне значення для 

забезпечення випуску профільних видів продукції. 

Розрахунок виробничої потужності підприємства здійснюється на основі 

такої інформації: 

- номенклатура й асортимент виробничої програми; 

- трудомісткість виготовлення кожного виду продукції; 

- перелік наявного обладнання; 

- розрахунок планового фонду часу корисної роботи обладнання; 

- інформація про планові заходи з підвищення виробничих потужностей 

підприємства (механізація, автоматизація, модернізація обладнання, 

підвищення змінності його роботи, впровадження наукової організації праці). 

Під час розрахунку виробничої потужності враховується все обладнання, 

що встановлене. Законсервоване обладнання та виробнича площа, що не 

використовується, при розрахунках виробничої потужності не беруться до 

уваги. 

При розрахунку виробничої потужності визначають фонд часу 

обладнання. 

Розрізняють календарний, режимний (номінальний), ефективний 

(корисний) фонди часу роботи устаткування. 

Календарний фонд часу – максимально можливий час роботи 

обладнання, що визначається кількістю робочих днів у плановому році, 

помножених на 24 год: 

876024365 калФ  год. 

 

Приймається тільки для підприємств з безперервним характером 

виробництва. 

Режимний (номінальний) фонд часу залежить від встановленого режиму 

роботи підприємства. 

  SДtqДДДФ nнсврреж  /)( , де 

рД  - кількість днів у році; 

св ДД ,  - кількість вихідних і святкових днів, що не збігаються з 

вихідними; 

q  - тривалість робочої зміни, год; 

нt  - скорочення тривалості робочої зміни у передсвяткові дні, год; 

nД /
 - кількість передсвяткових днів зі скороченою тривалістю робочої 

зміни; 

S  - кількість змін роботи. 

 

Ефективний фонд часу – максимально можливий при даному режимі 

змінності з урахуванням втрат часу на ремонт, налагодження і 

переналагодження обладнання протягом планового періоду: 

)100/1(  режеф ФФ ,  

де  - відсоток втрат робочого часу на плановий ремонт. 
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Методика розрахунку виробничої потужності ділянки, цеху, підприємства 

залежить від типу організації виробництва. 

У масовому виробництві виробнича потужність розраховується щодо 

окремих робочих місць, потокових ліній: 

внефусвн

ефус

мас kpФnk
t

Фn
ВП 


 ,  

де усn  - кількість одиниць провідного устаткування на ділянці (лінії); 

t  - трудомісткість виготовлення продукції в даній групі устаткування 

ділянки (норма часу виготовлення виробу на провідній групі устаткування); 

p  - продуктивність одного верстата; 

ефФ  - річний ефективний фонд часу роботи устаткування; 

внk  - коефіцієнт виконання норм часу. 

 

У серійному виробництві за кожним робочим місцем закріплюється 

певна кількість деталей-операцій. При цьому як вимір виробничої потужності 

використовується типовий виріб-представник (виріб з найбільшою виробничою 

програмою). Базовий виріб об’єднує ряд близьких за технологічними 

особливостями виробів у групу. Базовий виріб-представник одержують шляхом 

збільшення номенклатури, об’єднуючи різні найменування виробів у групи за 

конструктивно-технологічною подібністю. При цьому вироби підбирають 

таким чином, щоб структура їх трудомісткості наближалася до структури 

трудомісткості виробу-представника і щоб останнє мало у групі найбільший 

випуск і найбільшу сумарну трудомісткість. 

У дрібносерійному й одиничному виробництвах, де на кожному 

робочому місці обробляється велика кількість найменувань деталей, при 

складанні плану виробництва виконуються об’ємні розрахунки, тобто 

розрахунки щодо завантаження й пропускної здатності устаткування. При 

цьому обсяг робіт, передбачений виробничою програмою для кожної групи 

верстатів, порівнюється з фондом часу. 

Обсяг робіт ( Q ), передбачений виробничою програмою для кожної групи 

устаткування, визначається за формулою 







п

j нв

jjвир

K

tN
Q

1 .

. ,  

де 
jвирN .  - кількість продукції j-го найменування за виробничою 

програмою, од.; 

jt  - трудомісткість робіт для виробництва j-го виду продукції на даній 

групі устаткування, верстато-годин; 

нвK .  - середній коефіцієнт виконання норм часу; 

п  - кількість найменувань виробів. 

Пропускна здатність групи устаткування 

ефус ФnП  . 
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Далі визначаємо коефіцієнт завантаження 

ПQК усз /.  . 

При усзК .  = 1 устаткування використане повністю. 

При усзК . .< 1 устаткування недовантажене. 

При усзК .  > 1 устаткування перевантажене. 

 

У ряді виробництв виробнича потужність визначається за виробничою 

площею (складальні, формувальні, ливарні цехи): 

калод

режкор

ск
ТF

ФF
ВП




 ,  

де корF  - корисна площа цеху, ділянки, м
2
; 

одF - площа, необхідна для складання одного виробу, м
2
/од.; 

калТ  - календарна тривалість етапу складання одного виробу, год. 

 

4. Показники використання виробничої потужності 

 

Аналіз потужностей може здійснюватися на основі балансу виробничих 

потужностей. На основі балансу й у ході його розроблення визначають: 

- можливу виробничу програму; 

- ступінь забезпеченості різних програм і робіт виробничими 

потужностями; 

- коефіцієнт використання виробничої потужності й основних фондів; 

- внутрішньовиробничі диспропорції й можливості їх усунення; 

- капіталовкладення для нарощування потужностей і ліквідації “вузьких 

місць”; 

- потребу в устаткуванні. 

 

Показники використання виробничої потужності: 

1 Коефіцієнт освоєння проектної потужності 

nn ВПBK / ,  

де В - фактичний випуск продукції; 

nВП  - проектна потужність. 

 

2 Коефіцієнт використання середньорічної виробничої потужності 

серв ВПВК / , 

де серВП  - середньорічна виробнича потужність. 

 

3  Коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування 

пфзе ФФК /.  ,  

де фФ  - фактичний час роботи устаткування; 

пФ  - плановий, ефективний фонд часу. 
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4  Коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування 

пфзі ВВК /.  ,  

де фВ  - фактичний обсяг випуску продукції за одиницю часу; 

пВ  - встановлена норма виробітку продукції за цей самий період. 

 

5  Інтегральний коефіцієнт завантаження устаткування 

зізеінт ККК ..  . 

 

Інтегральний коефіцієнт дає сумарну характеристику рівня використання 

устаткування як за продуктивністю, так і за часом. 

Також розраховуються коефіцієнт змінності роботи обладнання, 

пропорційності та ефективності використання виробничої потужності. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА 

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

1. Що розумiють пiд виробничою потужнiстю? 

2. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають. 

3. Як визначають середню за перiод потужнiсть? 

4. Порядок розрахунку фондiв часу,  що використовуються при визначеннi 

потужності (пропускної спроможності) обладнання. 

5. Методики розрахунку виробничої потужності. 

6. 6.Визначення необхiдностi введення в дію нових (додаткових)   

7. потужностей. 

8. Якi показники харектеризують рiвень використання  потужностi та 

забезпечення операцiйної дiяльностi потужністю? 

9. Якi Ви знаєте шляхи полiпшення використання виробничої  потужностi? 

 

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ  ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

 

Завдання № 1.   На початок планового періоду виробнича потужнiсть 

пiдприємства становила 2000 од. У березнi виведено обладнання виробничою 

потужнiстю 50 од., а в липнi – потужнiстю 100 од. У квiтнi ввели в 
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експлуатацiю потужнiть на 100 одиниць, у серпнi - на 200 од. Визначити  

середньорiчну виробничу потужність. 

 

Завдання № 2.   Корисна  площа складального цеху становить 200 м2, вирiб 

займає площу 3,5 м2, робоча зона - 30% його площi. Тривалість виробничого 

циклу складання виробу - 12 змiн. Кiлькiсть робочих днiв – 250. Кiлькiсть змiн 

–2. Визначити виробничу потужнiсть цеху. 

 

Завдання № 3.  Визначити календарний, режимний (номiнальний) та 

ефективний фонди часу роботи обладнання у годинах,  якщо: у роцi 365 днiв; 

режим роботи 2 змiни;  тривалiсть змiни 8 годин; число вихiдних i святкових 

днiв у плановому перiодi – 114 днiв;  втрати часу на ремонт та 

переналагодження обладнання у вiдсотках до режимного фонду часу  - 2; 

кiлькiсть передсяткових днiв із скороченою робочою змiною – 6 днiв;  час на 

який скорочують роботу в передсвятковий день – 1 година.  

 

 

Тема 5. ПЛАНУВАННЯ КОШТІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

 

1. Мета й завдання планування коштів на оплату праці 

 

Мета планування коштів на оплату праці – визначення оптимального 

розміру фонду заробітної плати, виходячи із планованої результативності 

господарської діяльності підприємства. 

У процесі досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання: 

- вибір форм і систем оплати праці відповідно до стратегії й тактики 

розвитку підприємства; 

- визначення нормованого розміру витрат на оплату праці, що включають 

до собівартості продукції; 

- розрахунок величини чистого прибутку, який спрямовується на оплату 

праці і включається у собівартість продукції; 

- розрахунок середньої заробітної плати працівників підприємства; 

- визначення й підтримка на запланованому рівні співвідношення між 

заробітною платою, продуктивністю й фондоозброєністю; 

- розрахунок податків і відрахувань, встановлених залежно від величини 

фонду заробітної плати; 

- забезпечення участі  працівників підприємства у капіталі й прибутку, 

одержуваного за підсумками господарської діяльності, й т.д. 
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2. Склад коштів на оплату праці 

 

Кошти, що направляються на оплату праці, утворюють фонд заробітної 

плати підприємства.  

Плановим фондом заробітної плати називають суму коштів, яка 

необхідна підприємству для оплати праці працівників за виконану роботу та 

відпрацьований час, а також суми виплат і доплат, які передбачені державними 

законодавчими актами та діючими преміальними системами у запланованому 

періоді.  

Плановий фонд заробітної плати складається з фонду основної заробітної 

плати, фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і 

компенсаційних виплат. 

Фонд основної заробітної плати містить зарплату за виконану роботу і 

відпрацьований час: оплату за відрядними розцінками й тарифними ставками, 

надбавки до тарифних ставок за професійну майстерність, премії за високі 

показники у роботі, доплати за нічний час та ін. 

Фонд додаткової заробітної плати містить виплати, обумовлені трудовим 

законодавством, але не пов’язані з виконаною роботою: доплати підліткам, 

оплата відпусток, виплати вихідної допомоги й т.п. 

До складу витрат на оплату праці відповідно до діючого законодавства 

включають такі виплати: 

1 Виплати заробітної плати за фактично виконану роботу, виходячи з 

відрядних розцінок, тарифних ставок і посадових окладів відповідно до 

прийнятих на підприємстві форм і систем оплати праці. 

2 Вартість продукції, що надається в порядку натуральної оплати 

працівникам. 

3 Виплати за системами преміювання робітників, керівників, фахівців і 

службовців за виробничі результати в розмірах, передбачених чинним 

законодавством, за економію сировини й матеріалів, паливно-енергетичних 

ресурсів, надбавки за професійну майстерність, за високі досягнення у праці та 

ін. 

4 Виплати компенсаційного характеру, пов'язані з режимом роботи й 

умовами праці, у тому числі надбавки й доплати до тарифних ставок й окладів 

за роботу в нічний час, понаднормову роботу, роботу в багатозмінному режимі, 

за суміщення професій, розширення зон обслуговування, за роботу у важких, 

шкідливих, особливо шкідливих умовах праці та ін. 

5 Вартість послуг, що безкоштовно надаються працівникам окремих 

галузей відповідно до діючого законодавства (комунальних послуг, харчування 

й продуктів, витрати на оплату безкоштовного житла або суми грошової 

компенсації за ненадання безкоштовного житла, комунальних послуг, що 

надаються працівникам підприємств відповідно до встановленого 

законодавства, та ін.) 
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6 Вартість предметів, що безкоштовно видаються відповідно до чинного 

законодавства, включаючи формений одяг, обмундирування, які залишаються в 

особистому користуванні. 

7 Оплата щорічних і додаткових відпусток, компенсація за невикористану 

відпустку, оплата пільгових годин підлітків, оплата перерв у роботі матерів для 

годування дитини, оплата часу, пов'язаного із проходженням медичних оглядів, 

виконанням державних обов'язків. 

8 Виплати працівникам, яких вивільняють із підприємств й організацій у 

зв'язку з їх реорганізацією, скороченням кількості працівників і штатів. 

9 Надбавки до заробітної плати за тривалість безперервної роботи 

(винагорода за вислугу років, стаж роботи) відповідно до чинного 

законодавства. 

10 Оплата відпустки, що надається після закінчення державного 

навчального закладу випускникам, які одержали направлення на роботу. 

11 Оплата навчальних відпусток та ін. 

Не включаються у фонд оплати праці такі виплати працівникам 

підприємства: 

1 Премії, які виплачуються за рахунок коштів спеціального призначення й 

цільових надходжень, а також виплати за системами преміювання робітників, 

службовців за виробничі результати, понад розміри, передбачених 

законодавством. 

2 Винагороди за підсумками за один рік. 

3 Матеріальна допомога, у тому числі безоплатна матеріальна допомога 

для первісного внеску на кооперативне або індивідуальне  житлове 

будівництво, а також безвідсоткова позика на поліпшення житлових умов і т.п. 

4 Оплата додаткових відпусток, які надаються працівникам за 

колективним договором понад передбачених законодавством. 

5 Оплата проїзду до місця роботи транспортом загального користування, 

відомчим транспортом, за винятком сум, що підлягають віднесенню на 

собівартість продукції, робіт, послуг. 

6 Оплата житла, путівок, екскурсій і подорожей, занять у секціях, 

передплати на періодичні видання й інші виплати, зроблені за рахунок 

прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, та ін. 

 

 

3. Методи визначення планового фонду заробітної плати. 

 

Для визначення планового фонду заробітної плати застосовуються такі 

методи: 

1) за досягнутим рівнем базового фонду оплати праці; 

2) на основі середньої заробітної плати; 

3) нормативний; 

4) метод прямого рахунку. 
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Метод визначення планового фонду заробітної плати (ФЗП) за  

досягнутим рівнем базового фонду оплати праці. 

У цьому випадку плановий фонд заробітної плати (ФЗПп) визначається за 

формулою  
б

серовбп ЗПЧКФЗПФЗП  , 

де ФЗПб - фонд заробітної плати базисного року, грн; 

Ков - плановий коефіцієнт зростання обсягу виробництва; 

∆Ч - планове скорочення (збільшення) кількості працюючих, чол.; 

ЗПсер
б
 - середня заробітна плата в базисному періоді, грн. 

 

Недолік цього методу планування фонду заробітної плати полягає у тому, 

що в плановий фонд заробітної плати переносяться всі нераціональні виплати 

заробітної плати, що мали місце в базисному періоді. Він не націлює трудовий 

колектив підприємства і його структурні підрозділи на ефективне використання 

праці, тому що при більшій кількості працюючих буде більший фонд заробітної 

плати. Даний метод може застосовуватися на стадіях передпланової роботи для 

збільшеного розрахунку фонду заробітної плати. 

 

Метод планування ФЗП на основі середньої заробітної плати. 

Плановий фонд заробітної плати за даним методом визначається за 

формулою 





п

і

п

і

п

iп ЗПЧФЗП
1

, 

де Чі
п
  - планова кількість працюючих і-ї категорії, чол.; 

ЗПі
п
   планова середньорічна заробітна плата одного працівника і-ї 

категорії, грн. 

 

У порівнянні з першим методом даний метод більш точний, оскільки 

базується на планових показниках. Однак розрахувати середню зарплату у 

плановому періоді в умовах інфляції досить складно й це вимагає детального 

обґрунтування. 

 

Нормативний метод планування ФЗП 

У практиці застосовуються два варіанти нормативного методу: рівневий  

та приростний. 

За рівневим нормативним методом фонд заробітної плати визначається 

за формулою 

зппп НОВФЗП  , 

де ОВп  - плановий обсяг випуску товарної (валової, чистої) продукції у 

вартісному вираженні (грн) або у трудовому вираженні (нормо-год.); 

Нзп - плановий норматив заробітної плати на одну гривню (нормо-годину) 

обсягу продукції. 

 

Даний метод може застосовуватися за наявності наступних умов. По-

перше, нормативи повинні бути досить стабільними протягом всього планового 
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періоду. По-друге, нормативи повинні бути однаковими для всіх однотипних 

підрозділів. 

Норматив заробітної плати на одну гривню продукції, робіт, послуг 

або на одну нормо-годину розраховується за формулою 

ПП

ЗП

ОВ

ФЗП
Н с

б

б
зп





100

100 , 

де ФЗПб – фонд заробітної плати в базовому періоді, за винятком 

нераціональних виплат, пов'язаних з відхиленням від нормальних умов праці, 

грн;  

ОВб – фактичний обсяг виробництва у базисному році, грн або нормо-

год.;  

∆ЗПс – плановий сумарний приріст середньої заробітної плати відповідно 

до базисного року, %; 

∆ПП –плановий сумарний приріст продуктивності праці, %. 

 

Приростний нормативний метод визначає плановий фонд заробітної 

плати за формулою 

100

бзп
бп

ФЗПНОВ
ФЗПФЗП


  

де ∆Нзп - норматив приросту фонду заробітної плати на один відсоток 

приросту обсягу виробництва; 

∆ОВ - планований відсоток приросту (зменшення) обсягу продукції 

відносно базисного року, %. 

 

Недоліки даного методу аналогічні до методу розрахунку планового 

фонду заробітної плати за досягнутим рівнем базисного фонду. Однак від 

останнього він відрізняється більш стимулювальним ефектом, оскільки 

ґрунтується на стабільному довгостроковому нормативі. 

 

Метод прямого рахунку  

Планування фонду заробітної плати за даним методом проводиться щодо 

промислово-виробничого й непромислового персоналу всіх структурних 

підрозділів, а також за категоріями, професіями, посадами і кваліфікаціями. 

При плануванні фонду заробітної плати за категоріями робітників 

враховується його залежність від характеру робіт і форми оплати праці. 

Розрахунок фонду заробітної плати робітників з відрядною формою 

оплати праці може проводитись у два способи: 

1) за відрядною розцінкою й плановим обсягом виробництва продукції: 

iівідр NРФЗП   ,  

де iP  – відрядна розцінка за виготовлення одиниці виробу   i-го виду 

планової номенклатури (дорівнює сумі відрядних розцінок за операціями), 

грн/од.; 

iN  – виробнича програма виробів i-го виду, од; 

2) за трудомісткістю виробничої програми пвТ . : 
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пвсвідр ТСФЗП . ,  

де сС  – середньозважена годинна тарифна ставка, розраховується за 

формулою 

%100/
1

.



r

і

іріс УСС  ,  

де іC  - годинна тарифна ставка робітників i-го розряду, грн/год; 

ірУ .  - питома вага робітників кожного розряду в загальній кількості, %; 

r  - кількість розрядів робітників на підприємстві. 

Фонд заробітної плати виробничих робітників з погодинною формою 

оплати праці розраховується як 

корпогспог ФЧСФЗП  ,  

де погЧ  – кількість робітників з погодинною формою оплати праці, чол.; 

корФ  - корисний фонд часу роботи одного працівника, год. 

Планування фонду оплати праці керівників і спеціалістів здійснюється 

виходячи з їх планової кідбкості, посадових окладів і доплат відповідно до 

планового фонду робочого часу. Фонд заробітної плати працівників з окладною 

системою оплати праці дорівнює 
mЧОФЗП оо  ,  

де О  - середньозважений розмір окладу по підприємству, грн; 

оЧ  – кількість працівників з окладною системою оплати праці, чол.; 

m  - кількість місяців у плановому періоді. 

 

При плануванні фонду заробітної плати, враховуючи характер доплат і 

виплат, розрізняють: годинний, денний і місячний фонди заробітної плати. 

Годинний фонд заробітної плати містить оплату за тарифними ставками і 

відрядними розцінками і доплатами за фактично відпрацьований час усередині 

зміни (доплати за умови та інтенсивність праці, за роботу в нічний час, 

надбавки за професійну майстерність, виплати робітникам згідно з 

преміальними положеннями, доплати бригадирам, доплати за навчання учнів). 

Денний фонд заробітної плати містить: годинний фонд заробітної плати, 

оплату внутрішньозмінних перерв, доплати за роботу в понаднормовий час. 

Місячний фонд заробітної плати містить: денний фонд заробітної плати й 

оплату перерв протягом дня (оплату чергових і навчальних відпусток, часу 

виконання державних і суспільних обов'язків, виплату вихідної допомоги, 

відрядних). 

При визначенні планового фонду заробітної плати робітників 

розраховують: 

1) фонд прямої заробітної плати; 

2) доплати в годинний, денний і місячний фонди заробітної плати. 

При плануванні заробітної плати треба забезпечити випередження 

зростання продуктивності праці порівняно зі зростанням середньої заробітної 

плати. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ 

ЗНАНЬ  

1. Мета розробки плану з праці та його оплати. 

2. Завдання, що стоять при плануванні чисельностi та персоналу і 

визначення кадрової політики  підприємства. 

3.Методи визначення чисельності персоналу.  

4.Завдання планування, вихідні дані та методи  обчислення продуктивності 

праці.  

5.Чинники, що впливають на продуктивність праці. 

6. Завдання  та  вихідні дані для планування витрат на оплату працi. 

Методи  обчислення фонду оплати працi. 

7. Склад годинного фонду оплати праці. 

8.Склад денного і місячного фонду оплати праці.  

 

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ  ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

 

Завдання № 20. Планова чисельнiсть робiтникiв пiдприємства становила 

2500 oci6, а фактична -2800 oci6. При цьому план випуску продукції було 

виконано на 130 %.  Визначити:  

 абсолютну нестачу (надлишок) робiтникiв, що фактично має мiсце у 

порiвняннi з планом;   

 нормативну чисельнiсть робiтникiв у вiдповiдностi до скоригованих 

обсягiв виробництва;  

  рiвень забезпеченостi кадрiв (вiдносну нестачу або надлишок робiтникiв). 

 

Завдання № 21. Підприємство мало середньооблiкову чисельнiсть штатних 

працівникiв облiкового складу: у сiчнi - 620 oci6, у лютому - 640 oci6, у березнi 

- 690 oci6. Знайти середньооблiкову чисельнiсть штатних працiвникiв 

облiкового складу за 1 квартал. 
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Завдання № 22. Визначити явочну й облікову численність робiтникiв, що 

необхiдна для забезпечення обслуговування 15 об'єктів, та їх рiчний фонд 

оплати працi, якщо вони знаходяться на погодинній формі оплати праці. 

Місячна тарифна ставка 400 грош.од. На підприємствi має  мiсце 3-х  змінний 

режим роботи  даних об’єктiв. У зміну на об’єктi повиннi працювати три 

робітники. Коефіцієнт облікового складу  1,5. Додаткова заробітна плата 

складає 30 % від прямого фонду оплати працi. 

 

Завдання № 23. Розрахувати середньооблікову чисельність основних 

робітників-відрядників, якщо планова трудомісткість виробничої програми - 

1850 тис. нормо-год., плановий ефективний фонд робочого часу одного 

робітника - 1760 годин,  плановий коефіцієнт виконання норм - 1,05. 

 

Завдання  № 24. Чисельність промислово-виробничого персоналу, який 

задіяний на нормованих роботах, в базовому періоді склала 2000 осіб. 

Передбачається збільшити обсяг виробництва на 5% і підняти продуктивність 

праці на 10%. Визначити планову вихідну чисельність промислово-виробничого 

персоналу 

 

ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

1. Виробнича інфраструктура та планування діяльності її підрозділів 

 

Результативність господарської діяльності підприємства визначається 

рівнем організації не тільки основних виробничих процесів. Все більшого 

значення набувають проблеми раціональної організації допоміжних та 

обслуговуючих процесів, тобто розвитку інфраструктури підприємства. 

Інфраструктура підприємства – це комплекс цехів, господарств і служб 

підприємства, які забезпечують необхідні умови для функціонування 

підприємства в цілому. 

Виробнича інфраструктура підприємства – це підрозділи 

підприємства, які не беруть безпосередньої участі у створенні продукції, але 

своєю діяльністю створюють умови, необхідні для роботи основних 

виробничих цехів. 

Виробнича інфраструктура включає: 

- допоміжні та обслуговуючі (дільниці) та господарства (ремонтне, 

інструментальне, транспортне, енергетичне, складське); 
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- споруди та комунікації (внутрішньозаводські шляхи, під’їзні колії, 

мости, естакади, трубопроводи, лінії електропередачі, зв’язку, 

природоохоронні споруди); 

- засоби збирання та обробки інформації. 

Метою планування діяльності підрозділів виробничої інфраструктури є: 

обґрунтування виробничої програми підрозділу на один рік, квартал, місяць; 

розрахунок потреби в персоналі; обґрунтування витрат виробництва в умовах 

швидкозмінної ринкової кон’юнктури. 

Склад і масштаби цехів та служб підприємства, що здійснюють технічне 

обслуговування, визначаються особливостями основного виробництва, типом і 

розмірами підприємства, характером продукції, надання послуг, виконання 

робіт, іншими факторами. За сучасних умов господарювання у сфері технічного 

обслуговування виробництва  на різногалузевих підприємствах працює 45 -

 50 % загальної кількості персоналу. 

Для кількісного оцінювання рівня розвитку інфраструктури потрібні 

показники, які б характеризували нагромадження в інфраструктурі її 

виробничого потенціалу. Тому поряд із категорією «інфраструктура» як сфера 

діяльності доцільно говорити про матеріально-технічну базу інфраструктури 

та ступінь її розвитку. 

Під час аналізу та планування виробничої інфраструктури необхідно 

відокремлювати її функціонально-галузеву структуру, тобто такі ланки, як 

транспортно-складську, інформаційно-комунікаційну чи сферу технічного 

обслуговування (ремонтне, інструментальне, енергетичне).  

Слід звернути увагу на те, що виробнича інфраструктура характерна для 

великих та середніх підприємств, а малі підприємства користуються, 

здебільшого, послугами сторонніх спеціалізованих організацій. 

В умовах невизначеної та швидкозмінної ринкової кон’юнктури база 

розрахунку основних розділів річного плану не є сталою та може часто 

змінюватися. Тому річні плани за деякими розділами потрібно складати за 

збільшеними показниками. У цих умовах основним терміном планування 

повинні бути плани на квартал. Це стосується насамперед таких підрозділів, як 

інструментальний, транспортний цехи, матеріально-технічне забезпечення. 

У короткостроковому періоді розробляють оперативні плани, вони мають 

вузьку спрямованість, високий ступінь деталізації та характеризуються 

різноманітністю прийомів і методів. У ринкових умовах сучасні модернізовані 

та нові вітчизняні підприємства користуються здебільшого послугами 

спеціалізованих підприємств із технічного обслуговування основного 

виробництва.  

 

2. Система технічного обслуговування 

 

Для виконання функцій технічного обслуговування на підприємстві 

створюється ряд цехів і господарств, які безпосередньо не беруть участі у 

створенні продукції, тобто у виробництві. Для більшості підприємств це є такі 

господарства: 
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- інструментальне; 

- ремонтне; 

- енергетичне; 

- транспортне; 

- складське. 

Інструментальне господарство забезпечує підприємство постачанням, 

проектуванням, плануванням, виготовленням, зберіганням, обліком і ремонтом 

необхідного підприємству інструменту з доставкою його на робочі місця. 

Ремонтне господарство забезпечує підтримку в технічно-справному 

стані великого, а часом складського парку технічного обладнання основних 

цехів шляхом його обслуговування, ремонту і модернізації. 

Енергетичне господарство. Оскільки сучасні виробництва є великими 

споживачами палива, електроенергії, газу, води, зрідженого повітря, то 

енергетичне господарство займає значне місце у виробничій інфраструктурі. 

Енергетичне господарство забезпечує енергією основні, допоміжні цехи і всі 

підрозділи та служби підприємства. 

Транспортне господарство виконує великий обсяг транспортно-

складських, вантажно-розвантажувальних робіт з виконання внутрішнього і 

зовнішнього вантажооборотів. 

Складське господарство забезпечує зберігання запасів сировини і 

матеріальних ресурсів, готової продукції. 

Високий рівень організації робіт з обслуговування основного 

виробництва значною мірою залежить від ступеня технологічної оснащеності і 

є передумовою підвищення ефективності і якості будь-якого виробництва. 

Тому комплексна механізація і автоматизація потрібні не тільки основним 

цехам, але й допоміжним і обслуговуючим. 

Вся система технічного обслуговування або інфраструктури підприємства 

повинна відповідати таким вимогам: 

- забезпечувати умови випуску конкурентоспроможної продукції при 

мінімальних витратах; 

- здійснювати техніко-економічну її організаційну регламентацію 

процесів обслуговування; 

- мати профілактичний характер; 

- забезпечувати гнучкість і мінімальну перебудову при переході 

основного виробництва на випуск нової продукції. 

Основні напрямки вдосконалення допоміжних господарств у рамках 

підприємства: 

- централізація і концентрація однорідних процесів обслуговування та їх 

спеціалізація, що створює умови для використання найпотужнішого 

прогресивного обладнання, наукових методів організації виробництва і 

праці, високопродуктивної технології; 

- механізація і автоматизація технологічних процесів; 

- раціоналізація управління; 

- поліпшення нормативної бази; 

- обґрунтоване планування кількості працівників; 
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- розроблення і впровадження технічно обґрунтованих норм часу та 

заходів з наукової організації праці; 

- використання стимулювальних систем оплати праці; 

- створення комплексної технології; 

- впровадження і вдосконалення форм господарського розрахунку, які 

базуються на ринкових відносинах. 

Раціональна організація роботи усіх допоміжних виробництв є резервом 

стабілізації основного виробництва, збільшенням обсягу випуску продукції, 

подальшого зростання продуктивності праці і підвищення ефективності роботи 

підприємства. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА 

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

1.Фунціональне призначення структурних підрозділів, підприємства, що 

забезпечують основне виробництво. 

2. Вихiднi данi, що використовуються пiд час планування потреби в 

iнструментах.  

3. Планування забезпечення підприємства технологічною оснасткою.   

4. Склад ремонтного циклу ремонтно-профілактичних робiт на 

підприємствi із забезпечення функцiонування обладнання. 

5. Порядок планування  обсягу ремонтних робіт. 

6. Порядок розрахунку чисельностi робiтникiв, які занятi ремонтом 

обладнання. 

7.Методи розрахунку потреби в електроенергії. Вимоги до складання 

енергетичних балансів. 

8. Види робiт, що включаються до виробничої програми транспортного 

цеху. 

 

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ  ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

 

Завдання № 25. Рiчна програма випуску продукції на підприємствi - 400 

тис. шт., стiйкiсть iнструменту до повного його зносу — 20 годин, норма 

машинного часу -1,8 хвилин на деталь. На робочих мiсцях одночасно 
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знаходиться 60 одиниць iнструменту, в peмонтi i заточцi – 25 од., в 

iнструментально -роздатковій кладовiй –100 одиниць.  

Розрахувати потребу в iнструментi для виконання рiчної виробничої 

програми та розмiр його цехового оборотного фонду. 

 

Завдання № 26. На підприємствi  встановлено 150 одиниць обладнання. 

Cередня кaтeropiя його складостi дорiвнює 11 ремонтним одиницям. Норма 

обслуговування на одного слюсаря з ремонту обладнання – 500 одиниць 

ремонтної складностi за змiну. Коефiцієнт змiнностi 2.          

Розрахувати  планову  чисельнiсть слюсарiв з ремонту i обслуговування 

обладнання. 

 

ТЕМА 7. ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. План організаційно-технічного розвитку підприємства 

 

Планування організаційно-технічного розвитку - це комплекс заходів 

щодо підвищення технічного рівня, організації управління виробництвом й 

працею, поліпшення використання діючого парку устаткування, створенню 

нових видів продукції й проведення науково-дослідних робіт. План 

організаційно-технічного розвитку (ОТР) може складатися на тривалу 

перспективу (у вигляді стратегічних напрямків, а також на короткі відрізки 

часу). План організаційно-технічного розвитку, що складений на один рік, 

включається як самостійний розділ у зведений тактичний план підприємства. 

Заходи, що включені в тактичний план організаційно-технічного 

розвитку, оцінюються з позиції їх економічної або соціальної ефективності. 

Економічна ефективність цих заходів є основою для розроблення плану з 

праці й собівартості продукції. Фінансування заходів плану організаційно-

технічного розвитку здійснюється за рахунок прибутку (фонду накопичення, 

амортизаційних відрахувань та кредитів банку). При значних капітальних 

витратах потрібне економічне обґрунтування у вигляді бізнес-планів або 

інвестиційних проектів. 

План ОТР — це перелік проектів чи заходів (із зазначенням назви й 

керівника проекту, строків початку та закінчення, бюджету, місця 

впровадження й очікуваних результатів), згрупованих у такі основні розділи:  

1 Науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи. У цьому 

розділі подають перелік дослідницьких і конструкторських проектів, які 

виконуються в рамках інноваційної діяльності підприємства. 
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2 Підвищення якості продукції, сервісного обслуговування клієнтів. Цей 

розділ відображає довгострокові та поточні заходи підприємства щодо 

підвищення ступеня задоволення клієнтів якістю продукції та послуг, що 

надаються.  

3 Підвищення техніко-технологічного потенціалу. У цьому розділі зводять 

усі технічні й технологічні новації, що підлягають впровадженню, разом із 

рутинними заходами з ремонту, модернізації, заміни устаткування й оснащення.  

4 Заходи з охорони й оздоровлення навколишнього середовища. 

Передбачають заходи щодо скорочення шкідливих викидів в атмосферу, 

зменшення рівня забруднення землі та стічних вод, застосування екологічно 

безпечних технологій та устаткування і впровадження стандартів серії ISO. 

5 Впровадження заходів з наукової організації праці. Розділ містить 

перелік заходів щодо впровадження сучасних методів організації робочих 

місць, удосконалення розподілу та кооперації праці, скорочення рівня ручної 

праці, шкідливих умов праці, удосконалення нормування й оплати праці, у тому 

числі впровадження обґрунтованих норм і нормативів праці, поліпшення умов 

праці, у тому числі заходів з охорони праці та техніки безпеки. 

6 Удосконалення планування й організації виробництва,
 
функціональних та

 

загальнокорпоративних систем управління підприємством. Розділ охоплює 

напрями, пов’язані з удосконаленням форм і методів організації виробництва, 

його спеціалізацією, кооперацією, впровадженням сучасних інструментів 

управління функціональними сферами. 

7 Впровадження сучасних інформаційних технологій. Відображає 

застосування програмного забезпечення та інформаційних технологій в 

операційній і управлінській діяльності. 

За окремими напрямками плану організаційно-технічного розвитку 

можуть складатися цільові комплексні програми. Фактори, що забезпечують 

економічний ефект від впровадження різних напрямків плану організаційно-

технічного розвитку: 

- створення, освоєння нової й підвищення якості продукції, що випускається; 

- впровадження прогресивної технології, механізація й автоматизація 

виробничих процесів; 

- вдосконалення організації управління й виробництва; 

- вдосконалення організації праці; 

- поліпшення експлуатації устаткування. 

Заходи і забезпечуваний ними економічний ефект залежать від особливості 

зовнішнього й внутрішнього середовищ підприємства на момент розроблення 

плану організаційно-технічного розвитку. Оскільки тактичний план 

організаційно-технічного розвитку реалізує напрямок технічної стратегії 

підприємства, окремі заходи включають у план  як (продовження або 

завершення) почату в попередні роки реконструкцію або технічне 

переозброєння. 

Реконструкція охоплює всі підрозділи підприємства. До неї відносять 

здійснюване за єдиним проектом повне або часткове переустаткування 

підприємства або перебудову виробництва (при цьому спорудження нових і 
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розширення основних цехів не передбачається, але можливо у разі необхідності 

розширення і будівництво нових об'єктів допоміжного й обслуговуючого 

призначення). 

При реконструкції замінюється морально й фізично зношене 

устаткування.  

Головна мета реконструкції – зміна профілю підприємства й 

налагодження випуску нової продукції на існуючих площах. 

Технічне переозброєння – це комплекс заходів щодо підвищення техніко-

економічного рівня окремих виробничих цехів і ділянок на основі 

впровадження передової техніки, технології, заміни фізично й морально 

зношеного устаткування.  

Метою технічного переозброєння є інтенсифікація виробництва. 

Інтенсифікація виробництва - це досягнення більш високих техніко-

економічних результатів на діючих площах. 

Реконструкція й технічне переозброєння зв'язані, як правило, з більшими 

капіталовкладеннями, та їх ефективність обґрунтовується бізнес-планом 

підприємства. 

Кожен захід плану організаційно-технічного розвитку підтверджується 

розрахунками його економічної доцільності. У зв'язку із цим у спеціальних 

формах цього плану передбачається графа із зазначенням конкретних 

економічних результатів від реалізації заходів: економія кількості, 

матеріальних витрат, собівартості продукції. Ці розрахунки є основою при 

розробленні плану із зростання продуктивності праці й зниження собівартості 

продукції за рахунок основних техніко-економічних факторів підвищення 

ефективності виробництва. 

 

 

 2. Планування реалізації заходів організаційно-технічного розвитку 

та показники оцінки їх ефективності 

 

Планування організаційно-технічного розвитку підприємства 

проводиться в декілька етапів: 

- визначаються головні завдання на плановий період, проводиться 

комплексний аналіз технічного й організаційного рівня виробництва й 

економічних показників, уточнюються ресурси, які характеризують технічний 

розвиток; 

- виявляються можливості розширення, впровадження основних напрямів 

науково-технічного прогресу: вдосконалення технології та продукції, яка 

випускається, застосування нових технологічних процесів і прогресивних 

матеріалів, механізація й автоматизація виробництва. Визначаються кількісні 

завдання підрозділами підприємства щодо технічного й організаційного 

розвитку; 

- проводяться економічні розрахунки, організуються конкурси та розгляд 

пропозицій працівників підприємства, проводяться відбір і техніко-економічна 

оцінка заходів; 
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- плани підприємства та його підрозділів взаємоузгоджуються, 

документально оформляються, затверджуються й доводяться до виконання.  

Основні показники технологічного рівня підприємства групуються за 

такими ознаками: 

- ступінь технічної оснащеності праці (фондоозброєність праці, 

енергоозброєність праці); 

- рівень прогресивності технології (структура технологічних процесів за 

трудомісткістю, частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю 

продукції, середній вік застосованих технологічних процесів, коефіцієнт 

використання сировини і матеріалів); 

- технічний рівень устаткування (продуктивність, потужність, надійність, 

довговічність, питома металомісткість, середній строк експлуатації, частка 

прогресивних видів обладнання в загальній кількості, частка технічно та 

економічно застарілого обладнання в загальному парку); 

- рівень механізації та автоматизації виробництва (ступінь охоплення 

робіт механізованою працею, частка обсягу продукції, що виробляється за 

допомогою автоматизованих засобів праці). 

Оцінювання організаційно-технічного рівня виробництва, його 

підвищення після реалізації плану ОТР з урахуванням впливу на параметри 

діяльності підприємства в цілому проводять за системою показників, які 

можна поділити на такі групи: 

Показники, що характеризують науково-технічний рівень підприємства: 

- напрями інноваційних розробок; 

- наявність науково-технічних ресурсів; 

- питома вага продукції, що відповідає сучасним техніко-технологічним 

рішенням; 

- ступінь оновлення продукції; 

- рівень скорочення життєвого циклу виробів; 

- рівень якості продукції; 

- частка застарілих видів продукції. 

Показники, що визначають техніко-технологічний рівень виробництва: 

- рівень автоматизації та механізації виробництва; 

- коефіцієнт фізичного спрацювання устаткування; 

- середній вік технологічного устаткування; 

- рівень прогресивності технологічних процесів;  

- середній вік технологічних процесів; 

- коефіцієнт технологічної оснащеності виробництва; 

- фондоозброєність праці; 

- енергоозброєність праці; 

- механоозброєність праці; 

- коефіцієнт використання сировини й матеріалів; 

- рівень утилізації відходів виробництва; 

- рівень забруднення навколишнього середовища; 

- питома вага екологічно чистої продукції. 

Показники, що визначають організаційний рівень виробництва: 
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- рівень спеціалізації виробництва; 

- рівень кооперації виробництва; 

- коефіцієнт змінності роботи технологічного устаткування; 

- час на виконання замовлення; 

- працемісткість продукції; 

- час на розроблення та запуск у виробництво нового виду продукції; 

- укомплектованість штатного розпису фірми, %; 

- питома вага основних виробничих робочих у загальній кількості всіх 

працівників підприємства, %; 

- плинність кадрів за один рік, %; 

- втрати робочого часу, %; 

- показник травматизму; 

- коефіцієнт (показник) пропорційності часткових виробничих процесів 

за потужністю; 

- коефіцієнт безперервності виробничих процесів; 

- коефіцієнт паралельності виробничих процесів; 

- коефіцієнт прямотечійності виробничих процесів; 

- коефіцієнт ритмічності виробничих процесів; 

- рівень підготовки виробництва, його обслуговування та оперативне 

управління; 

- прогресивність застосованих технічних засобів та інформаційних 

технологій в управлінні підприємством. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА 

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

 

 1. Зміст та  завдання розробки плану організаційно-технічного розвитку 

підприємства. 

 2. Порядок розробки планiв органiзацiйного та технічного розвитку.  

 3. Порядок фiнансування органiзацiйно-технічного розвитку.  

 4. Система показникiв планiв органiзацiйно-технічного розвитку.  

 

РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ  ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

 

 Завдання № 1.  Визначити кращий варiант впровадження заходу при 

таких показниках капiтальних вкладень i собiвартостi  рiчного випуску 

продукції: 
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 1-й варiант: К1 = 1,0 млн. грн., С1 = 1,2 млн. грн; 

 2-й варiант: К2 = 1,1 млн. грн., С2 = 1,15 млн. грн; 

 3-й варiант: К3 = 1,4 млн. грн., С3 = 1,05 млн. грн. 

  

 Завдання № 2.  Для перiоду освоєння продукції  значення cтупеня 

освоєння дорiвнює  0,5.   Планова собiвартiсть виготовлення першого виробу 

в момент  початку освоєння  становить - 6000 грн., а трудомiсткiсть 

виготовлення першого виробу - 210 нормо-годин. Планується, що за час 

освоєння продукції всього буде зроблено 10 одиниць продукцiї.  Визначити 

трудомiсткiсть та собiвартiсть виготовлення продукції пiд час освоєння. 

 

ТЕМА 8.ПЛАНУВАННЯ ОНОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 

 

1. Завдання та зміст планування оновлення продукції 

Розроблення нових товарів, оновлення та модернізація існуючих мають 

важливе значення для стабільного становища підприємства у майбутньому, 

утримання його конкурентоспроможності й позицій на ринку. Основними 

підставами для планування оновлення продукції для підприємства є більш 

повне задоволення потреб споживачів та зниження собівартості нової продукції 

за рахунок нових технологій.  

Світові тенденції щодо прискорення темпу розроблення нових товарів 

пояснюються розвитком технології, міжнародною конкуренцією, мінливістю 

потреб споживачів та коротким життєвим циклом товарів. Саме науково-

технічний розвиток і є причиною швидкого старіння продукції. 

Під впливом зовнішнього середовища, а саме: науково-технічного 

прогресу, зростання  конкуренції, підприємство повинно постійно 

запроваджувати інновації. 

Інновації – це новостворені або вдосконалені конкурентоспроможності 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість виробництва або соціальної сфери. 

Інноваційна діяльність тісно пов’язана з інвестиційною. Планування 

інновацій – це проміжний етап між стратегічним плануванням та плануванням 

інвестицій. План інновацій повинен містити інформацію, необхідну для 

планування інвестицій. 

Планування оновлення продукції включає технічне розроблення виробів 

і комплекс організаційно-економічних заходів, що спрямовані на задоволення 

потреб споживачів і збільшення рентабельності продукції. 

Метою планування оновлення продукції  є визначення комплексу 

взаємозв’язаних заходів, що забезпечують створення нових та оновлення вже 

існуючих видів продукції, впровадження передової технології й ефективних 



 
 

55 

методів організації виробництва щодо забезпечення конкуренто-спроможності 

підприємства та його рентабельності. 

План оновлення продукції має містити такі розділи: 

- якісні та структурні зміни «портфеля» продукції підприємства; 

- економічну ефективність виробництва нової продукції; 

- норми і нормативи; 

- виробництво та реалізацію продукції; 

- матеріально-технічне забезпечення виробництва нової продукції; 

- персонал та оплату праці; 

- витрати виробництва нової продукції, прибуток, рентабельність. 

При плануванні оновлення продукції враховують: 

- тип виробництва; 

- програму і складність виробу; 

- забезпечення виробництва технологічними процесами, устаткуванням, 

оснащенням, інструментом; 

- рівень механізації та автоматизації інженерно-технічних і управлінських 

робіт. 

У процесі створення, підготовки виробництва та освоєння нової продукції 

виокремлюють такі основні види планових робіт: 

1 Науково-дослідні роботи. Ці роботи виконуються на стадії 

генерування, відбору ідей та маркетингових досліджень. При технологічній 

підготовці виробництва й освоєння серійного випуску нової продукції науково-

дослідні роботи сприяють удосконаленню технологічних процесів, 

впровадженню прогресивного обладнання, технологічного оснащення й засобів 

контролю, підвищення рівня механізації та автоматизації робіт тощо. 

2 Конструкторські й технологічні роботи виконують на всіх стадіях 

створення та освоєння нової продукції, але найбільш розгорнутий характер 

вони мають у процесі конструкторської й технологічної підготовки 

виробництва. 

3 Організаційно-планові роботи — сукупність взаємозв’язаних процесів 

планування, організації, обліку й контролю на всіх стадіях і етапах підготовки 

виробництва, які забезпечують готовність підприємств до створення й 

виготовлення нових виробів. Вони спрямовані на більш повне дотримання на 

всіх стадіях підготовки виробництва таких принципів, як спеціалізація, 

паралельність, неперервність, пропорційність, прямотечійність, автоматичність 

і ритмічність. 

Організаційно-планові роботи охоплюють: розроблення перспективних і 

оперативних графіків здійснення підготовки виробництва нової продукції в 

цілому, а також окремих її стадій та етапів; планування проведення 

маркетингових досліджень потреб споживачів, дослідження з позиціювання 

нового товару, що дасть змогу визначити можливу конкурентну стратегію; 

організацію робіт зі створення нормативної бази для різних стадій підготовки 

виробництва; встановлення типових структур і функцій підрозділів 

підприємств, які здійснюють створення нової продукції; оперативне управління 

підготовкою виробництва; організацію робіт щодо забезпечення готовності 
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підприємств та їх підрозділів до випуску нового виробу, розроблення 

організаційних проектів, що моделюють процес підготовки виробництва від 

науково-дослідних робіт до використання виробів споживачами, визначення 

прогнозного рівня конкурентоспроможності нової продукції, планування 

виведення продукту з ринку. 

4 Роботи матеріально-технічного характеру включають забезпечення 

матеріально-технічної готовності підприємств до створення й випуску нової 

продукції. На рівні промислового підприємства — це забезпечення своєчасної 

та комплектної поставки основних і допоміжних матеріалів, обладнання, 

запасних частин тощо, необхідних для випуску нової продукції. 

5 Роботи економічного характеру — сукупність взаємозв’язаних 

процесів, які забезпечують економічне обґрунтування створення, виробництва 

й експлуатації нової продукції. Вони охоплюють: визначення (на другій стадії) 

економічної доцільності створення, виробництва й експлуатації нового виробу; 

розрахунок граничних цін на нові вироби; встановлення термінів і джерел 

фінансування робіт зі створення й освоєння нових виробів; проведення ряду 

економічних розрахунків, пов’язаних зі створенням, освоєнням серійного 

виробництва й експлуатацією нових виробів. На рівні промислового 

підприємства до економічних аспектів підготовки нових виробів належать 

також перегляд планово-економічної інформації, нормативів, форм 

документації, діючої системи планування, обліку й оцінювання діяльності 

підрозділів підприємства з урахуванням специфіки нової продукції; 

розроблення нормативів трудових витрат за періодами освоєння виробу і т. ін. 

Роботи, які виконують у процесі розроблення й постановлення продукції 

на виробництво, спрямовані на вирішення таких основних завдань: 

 забезпечення потреб у новій продукції внутрішніх споживачів та 

експорт цієї продукції; 

 створення і виробництво продукції високого технічного рівня та 

якості, конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

 скорочення термінів розроблення й освоєння виробництва нової 

продукції; 

 забезпечення стабільності (і поліпшення відповідно до умов ринку) 

показників якості продукції та її ефективної експлуатації; 

 забезпечення та підвищення конкурентоспро-можності 

підприємства, що випускає дану продукцію; 

 вихід на нові ринки чи ринкові ніші; 

 завоювання прихильності споживачів до продукції підприємства та 

створення позитивного іміджу. 

 

2. Планування витрат на підготовку та освоєння виробництва 

 

На етапах розроблення нової продукції, коли немає комплекту технічної 

документації та нормативної бази, витрати, пов’язані з цим, визначають як 

прогнозні величини. При цьому використовують різні методи прогнозних 

оцінок, серед яких основними є параметричні методи обчислення собівартості 
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продукції, до яких належать методи питомих витрат, баловий, кореляційний, 

агрегатний. 

Згідно з методом питомих витрат собівартість нової продукції 

обчислюють як добуток питомої собівартості аналогічного (базового) виробу, 

який уже освоєний виробництвом, і параметра нового виробу. Цей параметр 

залежить від типу виробу й найбільшою мірою впливає на собівартість 

(наприклад, потужність двигунів, вантажопідйомність автомобілів). 

За баловим методом кожен параметр нового та базового виробу оцінюють 

певною кількістю балів (експертним шляхом) його відносного впливу на 

собівартість виробу. Собівартість базового виробу ділять на суму балів усіх 

параметрів виробу й  таким способом знаходять собівартість одного бала (Сб). 

Тоді собівартість нового виробу визначають за формулою 

,бСC
1

нбн 



n

i
i

  

де n — кількість параметрів, які впливають на собівартість виробу; 

iнб  — кількість балів за і-м параметром нового виробу. 

 

За допомогою кореляційного методу встановлюють залежність (лінійну, 

ступеневу) собівартості виробу від його параметрів у вигляді емпіричних 

формул, які виведено на основі аналізу фактичних даних за групою аналогічних 

виробів. 

Обчислюючи собівартість нового виробу агрегатним методом, спочатку 

знаходять собівартість окремих частин даного виробу (агрегатів), а потім — їх 

суму — собівартість нового виробу з урахуванням витрат на монтаж чи 

складання. Цей метод визначення собівартості нової продукції використовують 

для складних виробів. 

Кошторис витрат на підготовку виробництва складають за економічними 

елементами. Номенклатура статей кошторису витрат на підготовку 

виробництва нової продукції (за економічними елементами): 

 матеріальні витрати; 

 витрати на оплату праці; 

 відрахування на соціальні заходи; 

 амортизація; 

 інші операційні витрати. 

Кошторис витрат на підготовку виробництва, узагальнюючи поелементні 

витрати, показує їх ресурсну структуру, що надзвичайно важливо для аналізу 

факторів формування й зниження собівартості продукції. 

Склад статей калькулювання виробничої собівартості нової продукції 

встановлює підприємство. 

Номенклатура калькуляційних статей витрат на підготовку виробництва: 

 прямі матеріальні витрати; 

 прямі витрати на оплату праці; 

 інші прямі витрати; 

 загальновиробничі витрати. 
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В окремих галузях економіки номенклатура калькуляційних статей 

відхиляється від наведеної з урахуванням специфіки підготовки виробництва 

нової продукції. 

Характерною закономірністю періоду освоєння випуску нової продукції є 

наявність підвищених витрат початкового виробництва. Це пояснюється 

високою трудомісткістю виготовлення нових виробів на етапі впровадження в 

виробництво. Процес освоєння виробництва можна вважати закінченим, коли 

трудомісткість чи собівартість стануть відповідати плановим. 

 

3. Економічна ефективність оновлення продукції та вибір 

оптимального варіанта технологічного процесу 

 

Економічна ефективність від впровадження нової або оновленої 

продукції на рівні підприємства визначається за такими узагальнюючими 

показниками: строком окупності капітальних витрат на нову або модернізовану 

продукцію, коефіцієнт витрат, тобто показник, обернений строку окупності. 

Показник абсолютної ефективності знаходять за формулою 

н

а
В

ЧП
Е


 , 

де ЧП  - приріст чистої продукції внаслідок впровадження нововведення;  

нВ  - витрати на нововведення. 

 

При цьому ефективними вважаються такі нові товари, абсолютна 

ефективність яких не нижче нормативної та базової. 

Рентабельність витрат на впровадження нової або оновленої продукції 

являє собою відношення приросту прибутку до обумовлених її витрат. 

Приріст прибутку в результаті впровадження нової (оновленої) продукції 

розраховується за формулою 
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де 0, ЦЦ н  - оптова ціна одиниці продукції після і до проведення 

нововведення; 
0,СС н  - собівартість одиниці продукції після та до нововведення; 

0
, вир

н

вир NN  - виробництво продукції до та після нововведення. 

 

Також встановлюється вплив різних факторів на прибуток. Впровадження 

нововведень забезпечує приріст прибутку за рахунок двох факторів – зниження 

собівартості та підвищення якості продукції. 

При плануванні витрат, пов’язаних з оновленням продукції, необхідно 

порівняти витрати на виробництво альтернативних видів виробів. Для цього 

використовують розрахунок технологічної собівартості різних варіантів. 

Загальна формула визначення величини технологічної собівартості має 

вигляд 
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постумвирзмтех СNСC . , 

де змС  — змінні витрати на одиницю продукції; 

постумС .  — умовно-постійні витрати за один рік; 

вирN   — обсяг виробництва продукції, шт. 

 

Порівняння двох варіантів технологічних процесів можна здійснити, 

виходячи зі співвідношень: 
1

.

11

постумвирзмтех СNСC  , 
2

.

22

постумвирзмтех СNСC  , 

де 1

техC  і 2

техC  — технологічна собівартість у першому та другому 

варіантах. 

 

Точка перетину двох прямих (рис. 3.5.1), що відповідає рівності витрат за 

обома варіантами, характеризує критичний обсяг виробництва (Nкр). Для цього 
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.

21

.

1
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 . 

Розрахований за наведеною вище формулою чи шляхом побудови графіка 

(рис. 3.5.1) обсяг випуску Nкр порівнюють із плановим випуском Nвир. Варіант із 

меншими постійними і більшими змінними витратами вигідніший за Nвир < Nкр 

(рис. 3.5.1, варіант 1). За Nпл > Nкр вигідніший варіант із більшими постійними й 

меншими змінними витратами (варіант 2). 

 

Витрати 

Сум.пост
1 

Сум.пост
2 

Обсяг виробництва Nкр 

Сзм
1 

Сзм
2 

 

Рисунок3.5.1 -  Графік порівняльної оцінки двох варіантів технологічного 

процесу 

Крім цього, визначаючи варіант технологічного процесу, необхідно 

враховувати ще й величину очікуваного доходу від реалізації нової продукції 

(рис. 3.5.2). 
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Обсяги продажу, од. 

Постійні витрати 

Сукупні витрати 

Дохід 

Nкр 

Доходи, 
витрати, 
грош. од. 

 

Рисунок 3.5.2 - Графік беззбитковості 

При цьому за конкретної величини постійних витрат і збільшення обсягу 

виробництва продукції до певного рівня її виробництво є збитковим ( крвир NN  ), 

а після його досягнення — прибутковим ( крвир NN  ). Тому у процесі 

розроблення проекту організації виробництва нових виробів постає завдання 

визначити точку беззбитковості чи критичний обсяг виробництва даної 

продукції Nкр: 

)(

.

зм

постум
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 , 

де постумС .  — умовно-постійні витрати на виробництво продукції в 

розрахунковому році; 

Ц  — ціна одиниці продукції; 

змС  — змінні поточні витрати на виробництво одиниці продукції. 

Визначення критичної точки виробництва є завершальним етапом техніко-

економічних розрахунків щодо найдоцільнішого застосування кожного з 

порівнюваних варіантів технологічних процесів. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА 

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

1. Сутність,  значення і завдання формування планів оновлення продукції. 

          2. Взаємозв’язок  життєвого циклу товару і формування плану оновлення 

продукції. 

          3. Стадії технічної підготовки виробництва. 

          4. Особливості планування собівартості нових виробів на етапах їхньої 

розробки і освоєння.  

          5. Об’ємно-календарне планування виробництва нової продукції 



 
 

61 

6. Взаємозв’язок кiлькостi випущеної продукції з її трудомiсткiстю та 

собiвартiстю при освоєнні продукції. 

5.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ  

 

1. Загальна структура підприємства включає: 

а) основні, допоміжні та обслуговуючі цехи; 

б) виробничу структуру; 

в) підсобні цехи та господарства; 

г) організації та установи, що займаються обслуговуванням працівників 

підприємства; 

д) апарат управління підприємства. 

Відповіді: 1) а, б, в; 2) б, г; 3) д. 

2. Основними показниками фінансового плану підприємства є: 

а) загальна сума прибутку; 

б) собівартість товарної продукції; 

в) асигнування з бюджету; 

г) дохід підприємства; 

д) платежі до бюджету; 

є) рентабельність виробництва.  

Відповіді: 1) а, б, в, г; 2) а, в, д; 3) а, г, є. 

3. Обчислити план збуту продукції підприємства на основі таких даних: у 

минулому році підприємство випустило 1000 виробів А та 3000 виробів Б, у 

плановому періоді збільшиться виробництво цих виробів на 10%, ціна виробів 

складає, відповідно 5 та 6 тис грн. Крім того, буде виготовлено комплектуючих 

виробів на суму 2500 тис. грн., з них на 1500 тис. грн. для сторонніх 

замовників. Залишки нереалізованої продукції на складі становитимуть на 

початок планового періоду 2 млн. грн., на кінець - 0,5 млн. грн. 

Відповіді: 1) 26300; 2) 28800; 3) 28300. 

4. За обсягом робіт, відповідно до змісту, оперативно-календарне планування 

розподіляється на: 

а) оперативне і календарне планування; 

б) календарне планування та диспетчерське регулювання; 

в) оперативне планування та диспетчерське регулювання. 

Відповіді: 1) а; 2) 6; 3) в. 

5. Назвати існуючі види потужності підприємства: 

а) проектна; 

б) оперативна; 

в) поточна; 

г) резервна. 

Відповіді: 1) а, в, г; 2) а, б, в; 3) а, б, в, г. 

 

6. Назвіть прогресивні методи ведення ремонтів: 

а) вузловий; 
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б) поточно-вузловий; 

в) послідовно-вузловий; 

г) технологічний; 

д) стендовий; 

є) агрегатний; 

є) індустріальний; 

ж) поточний. 

Відповіді: 1) а, г, д, є; 2) а, г, є; 3) а, б, в, ж. 

7. Визначити валові витрати підприємства на всі соціальні заходи, якщо 

відрахування на страхування від нещасних випадків становить 2,0%, а витрати 

на оплату праці 325 тис. грн. 

Відповіді: (тис. грн.): 1) 125,84; 2) 127,7; 3) 128,7; 4) 126,75. 

8. До витрачання від позареалізаційних операцій входять грошові кошти, 

одержані від: 

а) реалізації основної продукції; 

б) основних засобів; 

в) нематеріальних активів; 

г) здачі майна в оренду; 

д) операцій з цінними паперами. 

Відповіді: 1) г, д; 2) а, б, в; 3) б, в, г. 

9. Складовою плану організаційно-технічного розвитку є таке: 

а) створення та освоєння нової продукції, підвищення якості продукції, яка 

випускається; 

б) планування потреби в основних і допоміжних матеріалах на основне 

виробництво; 

в)планування фонду оплати праці. 

Відповіді: 1) а ; 2) б; 3) в. 

10. Бізнес-план - це: 

а) письмовий документ, який описує підприємство, його цілі та шляхи їх 

досягнення; 

б) стандартизована імітаційна модель для розробки технічно-економічних 

обґрунтувань і проведення аналізу доцільності інвестиційних проектів. 

Відповіді: 1) а; 2) б. 

11. До основних цехів підприємства відносять: 

а) ремонтно-механічні; 

б) ливарні; 

в) транспортні; 

г) складальні; 

д) інструментальні; 

є) санітарно-гігієнічні. 

Відповіді: 1) а, б, в; 2) б, г, д; 3) б, г, 4) а, є. 

12.Валова продукція включає: 

а) товарну продукцію; 

б) реалізовану продукцію; 

в) зміну обсягів незавершеного виробництва; 
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г) зміну залишків готової продукції на складі; 

д) зміну обсягів випуску продукції внутрізаводського споживання (інструмент, 

оснащення, запчастини). 

Відповіді: 1) а, в, д; 2) а, б, в; 3) а, в, г. 

13.План реалізації (збуту) продукції підприємства визначається за формулою: 

а) ТП + НРПп - НПРк, де НРПп, НПРк - залишки нереалізованої продукції 

відповідно на початок і кінець планового періоду; 

б) ТП + НЗВ к, - НЗВк, де НЗВп, НЗВк - залишки незавершеного виробництва 

відповідно на початок і кінець планового періоду. 

Відповіді: 1) а; 2) б. 

14.В одиничному виробництві об'єктом планування при ОКП є: 

а) замовлення; 

б) партії деталей; 

в) і перше, і друге.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3)в. 

15. У планових розрахунках для обґрунтування виробничої програми 

виробничою потужністю використовується такий вид потужності: 

а) вхідна; 

б) резервна; 

в) поточна; 

г) середньорічна. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4 ) г. 

16. Перелічіть основні завдання ремонтного господарства на підприємстві: 

а) ремонт та відновлення інструменту; 

б) модернізація обладнання; 

в) будівництво нових цехів та дільниць; 

г) ремонт та раціональна експлуатація обладнання. 

Відповіді: 1) а, в; 2) б, г; 3) в, г. 

17. Назвіть чинники, які безпосередньо впливають на величину виторгу від 

реалізації продукції: 

а) обсяг виробництва; 

б) стан основних засобів; 

в) вартість майна підприємства; 

г) якість продукції; 

д) орендна плата. 

Відповіді: 1) а, в; 2) а, д; 3) б, в; 4) а, г. 

18. Яка з відповідей правильна? 

а) собівартість продукції вища від її вартості; 

б) вартість продукції вища від її собівартості; 

в) собівартість продукції дорівнює її вартості; 

г) собівартість може бути вища, нижча чи дорівнювати вартості продукції. 

Відповіді: І) а; 2) б; 3) в; 4) г. с 

19. При розробці плану оновлення продукції, на етапі планування технічної 

підготовки виробництва розрізняють такі типи нормативів технічної підготовки 

виробництва: 
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а) об'ємні і трудові; 

б) календарні і трудові; 

в) трудові.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

20. Планування капітальних вкладень на підприємстві включає: 

а) обчислення необхідного обсягу виробничих інвестицій на розрахунковий 

період; 

б) розробку виробничої програми на плановий період; 

в) план матеріально-технічного забезпечення. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

21. До допоміжних цехів підприємства відносять: 

а) ремонтно-механічний; 

б) ковальсько-пресовий; 

в) інструментальний; 

г) гальванічний; 

д) заготівельний; 

є) транспортний; 

ж) санітарно-гігієнічний. 

Відповіді: 1) а, в, г; 2) б, г, є; 3) а, в; 4) а, б, д, є. 

22. Планування праці та заробітної плати включає такі показники: 

а) чисельність і склад працюючих; 

б) тривалість виробничого циклу; 

в) фонд заробітної плати; 

г) тривалість підготовки виробництва; 

д) завдання щодо підвищення продуктивності праці. 

Відповіді: 1) а, б, в, д; 2) а, в, д; 3) а, в; 4) а, г. 

23.Плановий обсяг збуту визначається: 

а) у діючих цінах на час складання плану; 

б) у порівняльних цінах. 

Відповіді: 1) а; 2) б. 

24.Рівномірне виробництво в ОКП - це: 

а) випуск відповідно до плану графіка; 

б) відрізок часу, на який кожний попередній частковий процес повинен 

випереджати наступний процес; 

в) виробництво у рівні проміжки часу однакового обсягу продукції на всіх 

стадіях виробничого процесу. 

Відповіді: 1) а; 2 )б; 3) в. 

25.Яка із основних форм заробітної плати є економічно найвигіднішою: 

а) відрядна; 

б) погодинна; 

в) відрядна чи погодинна залежно від умов виробництва. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

26. Планово-попереджувальний ремонт передбачає здійснення ремонтів: 

а) планового; 

б) нормативного; 



 
 

65 

в) малого; 

г) середнього; 

д) максимального; 

є) повного; 

є) капітального; 

ж)чергового. 

Відповіді: 1) а, б, д, ж; 2) є, є, ж; 3) в, г, є. 

27. Розрахувати відпускну ціну на товар X, якщо відомо, що виробнича 

собівартість становить 231 грн., комерційні витрати - 69 грн., рентабельність 

виготовлення продукції 1,5 %, ПДВ - 20 %. 

Відповіді: 1) 360 грн.; 2) 484,50 грн.; 3) 365,40 грн. 

28. Основними шляхами збільшення прибутку на промисловому 

підприємстві є: 

а) підвищення продуктивності праці; 

б) зростання виробництва і реалізації продукції; 

в) зниження собівартості продукції; 

г) поліпшення якості продукції; 

д) розширення асортименту; 

є) підвищення фондовіддачі. 

Відповіді: 1) а, б, д; 2) в, г; 3) д, є. 

29.Планування капітальних вкладень на підприємстві включає: 

а) визначення планового обсягу продажу продукції; 

б) планування потреби у персоналі; 

в) визначення джерел фінансування капіталу. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

30. Інтегральний ефект від впровадження організаційно-технічних заходів-

це: 

а) різниця результатів та витрат на реалізацію техніко-організаційного 

заходу за розрахунковий період, приведених до одного року (як правило, 

початкового); 

б) співвідношення приведених доходів до приведених на цю ж дату 

інноваційних витрат. 

Відповіді: 1) а; 2) б. 

31. До допоміжних і обслуговуючих цехів відносять: 

а) ремонтні; 

б) механіко-ремонтні; 

в) енерго-ремонтні; 

г) модельні; 

д) санітарно-гігієнічні. 

Відповіді: 1) а, б, в ,д; 2) а, б, в, г; 3) б, в, г. 

32. Яке твердження є правильним: 

а) валова продукція більша за обсягом, ніж товарна; 

б) товарна продукція більша за обсягом ніж валова; 

в) величина валової продукції може бути меншою, більшою або однаковою з 

товарною 
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

33. Фактичний обсяг реалізованої продукції визначається: 

а) за фактично діючими цінами протягом звітного періоду, необхідними для 

розрахунку валового прибутку від реалізації продукції; 

б) за плановими цінами - для оцінки виконання плану із збуту продукції; 

в) за першим і другим варіантом. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

34. Ритмічне виробництво - це: 

а) випуск продукції відповідно до плану графіка; 

б) відрізок часу, на який кожний попередній частковий процес повинен 

випереджати наступний процес; 

в) виробництво у рівні проміжки часу однакового обсягу продукції на всіх 

стадіях виробничого процесу. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в . 

35. У базовому періоді з 1 жовтня впроваджена автоматична лінія, яка дала 

умовну річну економію 40 чол. Визначити перехідну економію чисельності та 

можливий плановий приріст продуктивності праці, якщо вихідна чисельність 

промислово-виробничого персоналу 2100 чол. 

Відповіді: 1) 60 і З %; 2) 30 і 1,5 %. 

36. Назвіть нормативи, що використовуються у системі планово-

попереджувального ремонту: 

а) норма часу; 

б) норма виробітку; 

в) міжремонтний період; 

г) міжоглядовий період; 

д) норми витрат матеріалів; 

є) норма часу на одиницю ремонтної складності.  

Відповіді: 1) а, б, д, є; 2) в, г, є; 3) г, д, є. 

37. Структура витрат на виробництво продукції - це: 

а) склад витрат і частка кожного елемента у їх загальному обсязі; 

б) склад витрат за їхніми статтями; 

в) співвідношення витрат у їх обсязі; 

г) склад витрат за економічними елементами. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

38. З якою метою на підприємстві розробляють схеми вантажопотоків? 

а) для розрахунку чисельності водіїв; 

б) для визначення коефіцієнта завантаження транспортних засобів; 

в) для організації і планування транспортного господарства. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

39. Які витрати формують планові витрати на збут: 

а) адміністративні; 

б) витрати на гарантійний ремонт; 

в) загальновиробничі. 

Відповіді: 1) а ; 2) б; 3) в. 

40. Програма заходів з автоматизації виробництва на підприємстві 
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розрахована на чотири роки і розроблена у двох варіантах. Вибрати 

економічний варіант програми, якщо норматив приведення капіталовкладень 

за чинником часу дорівнює 0,1. 

Вихідні дані: 

Показники 
Варіанти 

Перший Другий 

Капітальні вкладення, млн. грн., у тому числі по роках: 1,6 1,6 

1-ий 0,4 0,4 

2-ий 0,4 0,2 

3-ий 0,4 0,3 

4-ий 0,4 0,7 

Відповідь: 1) перший; 2) другий. 

41.Основною виробничою одиницею підприємства є: 

а) відділ; 

б) дільниця; 

в) автоматична лінія; 

г) робоче місце; 

д)цех. 

Відповіді: 1) а ; 2) б; 3) в ; 4) г; 5) д. 

42.Товарна продукція - це: 

а) готова продукція на складі; 

б) незавершене виробництво; 

в) ремонтні роботи на сторону; 

г) капітальне будівництво для непромислової сфери; 

д) запчастини та напівфабрикати для реалізації на сторону; 

є) готова для реалізації продукція. 

Відповіді: 1) в, д, є; 2) в, д; 3) а, б, д; 4) а, б, в, г, д. 

43.Розрахувати плановий обсяг збуту та величину прибутку за такими даними: 

1) обсяг товарної продукції на плановий період складатиме  

80 млн. грн.; 

2) залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду - 

5,3 млн. грн., на кінець планового періоду - 4,8 млн. грн.; 

3) витрати на 1 грн. товарної продукції - 0,82 грн. 

Відповіді: 1) 80,5 млн. грн. та 14400 тис. грн.; 2) 84,4 млн. грн. та 12500 тис. 

грн.; 3) 85,3 млн. грн. та 12700 тис. грн. 

44.Під випередженням розуміють: 

а) випуск продукції відповідно до плану графіка; 

б) відрізок часу, на який кожний попередній частковий процес повинен 

випереджати наступний процес; 

в) виробництво у рівні проміжки часу однакового обсягу продукції на всіх 

стадіях виробничого процесу. 

Відповіді: 1) а; 2) б ; 3) в . 

45.Яким показником вимірюється продуктивність праці у промисловості і 

відображається у статистичній звітності? 

а) кількістю виробленої продукції за одиницю часу; 
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б) кількістю виробленої продукції одним працівником за одиницю часу; 

в) кількістю виробленої продукції одним працівником промислово-

виробничого персоналу за одиницю часу. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

46.Трудомісткість ремонтних робіт залежить від: 

а) кількості одиниць устаткування; 

б) норми часу; 

в) норми виробітку; 

г) норми обслуговування; 

д) категорії ремонтної складності устаткування. 

Відповіді: 1) а, б, в, г; 2) а, б, д; 3) в . 

47.Калькулювання собівартості продукції складається: 

а) у розрізі комплексних статей; 

б) за економічними елементами; 

в) за статтями витрат; 

г) на визначений період. 

Відповіді: 1) а, б; 2) в, г; 3) д; 4) в, д. 

48.Ефективність виробництва забезпечується за рахунок: 

а) оптимізації витрат на виробництво; 

б) мінімізації витрат на виробництво; 

в) максимізації витрат на виробництво; 

г) правильні всі відповідні. 

Відповіді: 1) а ; 2) б; 3) в; 4) г. 

95. Господарська діяльність підприємства характеризується такими даними 

(тис. грн.): 

Показники 
Фактичні обсяги реалізації продукції за квартали року 

I II III IV 

Чистий дохід 300 400 500 200 

 

Визначити плановий обсяг реалізації продукції у кварталі, де мінімальний 

коефіцієнт нерівномірності обсягів реалізації, використовуючи фактичні рівні 

мінімального і максимального коефіцієнтів нерівномірності, які склались на 

підприємстві за умови, що в інших кварталах плануються рівні показники 

об'єктів реалізації, а річний обсяг реалізації 1800 тис. грн.  

Відповіді (тис. грн.): 1) 267; 2) 277; 3) 257; 4) 287. 

50. Оптимізація сітьових графіків полягає в: 

а) покращенні процесів планування, організації й утворення комплексу робіт із 

метою скорочення витрат економічних ресурсів і підвищення фінансових 

ресурсів при заданих планових обмеженнях; 

б) комплексі досліджень щодо використання передових методів та 

технічних засобів у процесі планування технічної підготовки виробництва. 

Відповіді: 1) а; 2) б 

51.Основні принципи планування виробництва: 

а) гнучкість; 

б) неперервність; 
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в) універсальність; 

г) єдність; 

д) точність; 

є) науковість. 

Відповіді: 1) б, в, г, є; 2) б, г, д, є; 3) а, б, г, д, є. 

52.Обсяг нормативно-чистої продукції підприємства розраховується як: 

а) різниця між валовою продукцією і прямими матеріальними витратами; 

б) добуток нормативу чистої продукції на обсяг її випуску у натуральному 

вираженні за всією номенклатурою; 

в) сума заробітної плати усіх категорій працюючих та нормативного 

прибутку. 

Відповіді: 1) а ; 2) б ; 3) в. 

53.Розрахувати плановий обсяг збуту за такими даними: 

1) обсяг товарної продукції на плановий період складатиме - 80 млн. грн.; 

2) залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду-5,3 млн. 

грн.; 

3) залишки нереалізованої продукції на кінець планового періоду -4,8 млн. грн. 

Відповіді (млн. грн.): 1) 85,3; 2) 79,5; 3) 80,5. 

54. Коефіцієнт рівномірності виконання виробничої програми визначається за 

формулою: 

а) 

де ВФi - фактичний обсяг продукції за i-ий день, але не більше планового, тис. 

грн.;  

В пл..м. - план випуску продукції на місяць; 

б) 
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де Дд - кількість робочих днів у декаді; 

Дм - кількість робочих днів у місяці. 

Відповіді: 1) а; 2) б. 

55. Втрати від браку у ливарному цеху в базовому періоді склали 2 %, у 

плановому будуть знижені до 1,5 % від собівартості продукції. У базовому 

періоді чисельність основних робітників була 800 чол. Визначити відносну 

економію робітників. 

Відповіді (чол.): 1) 4; 2) 2; 3) 8. 

56. Вкажіть формулу для визначення річних витрат різального інструменту: 

а) Iр.м.+Iз;  
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г ; 

57. Кошторис витрат на виробництво продукції складається: 

а) за комплексними витратами; 

б) у розрізі економічних елементів; 

в) за статтями витрат; 

г) на визначений період; 

д) на одиницю виробу. 

Відповіді: 1) а,д; 2) б,г; 3) г,д; 4) а,б; 5) в,г. 

58.Планові показники наявності та реалізації готової продукції підприємства 

характеризуються такими даними: 

Плановий період 
Кількість 

продукції,од. 

Виробнича собівартість 

одиниці продукції,грн. 

Залишок на початку періоду 
18 118,97 

46 139,19 

Надійшло 197 146,25 

Визначити собівартість реалізованої продукції підприємства, якщо планується 

реалізувати 220 од. за методом оцінки ЛІФО. 

Відповідь (грн.): 1)32112,52; 2) 32012,62; 3) 32212,42; 4) 32152,72. 

59. Сітьове планування – це: 

а) одна з форм графічного відображення змісту робіт и тривалості виконання та 

довгострокових комплексів, проектних, планових, організаційних та інших 

видів діяльності підприємства, яка забезпечує оптимізацію на основі економіко-

математичних методів та комп`ютерної техніки; 

б) планування, що передбачає доведення до підрозділів і безпосередніх 

виконавців тематики та номенклатури робіт із підготовки виробництва, 

проведення необхідних розрахунків із обсягу робіт, складання графіків 

виконання останніх. 

Відповіді: 1)а; 2)б. 

60.Стратегічні програми реалізуються через систему:  

а) поточних планів; 

б) поточних та оперативних планів; 

в) стратегічних і поточних планів; 

г) стратегічних, поточних і оперативних планів. 

Відповіді: 1)а; 2)б; 3)в; 4)г. 

61.Планово-економічний відділ підприємства має у своєму складі: 

а) бюро планування виробництва та реалізації продукції; 

б) бюро планування собівартості; 
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в) групу обліку; 

г) груп змінних диспетчерів. 

Відповіді: 1)а,в; 2)а,б;3)а,г. 

62.Реалізована продукція включає: 

а) готову продукцію на складі; 

б) роботи промислового характеру; 

в) товарну продукцію; 

г) зміну обсягів незавершеного виробництва; 

д) зміну залишків готової продукції на складі; 

є) зміну обсягів відвантаженої неоплаченої продукції.  

Відповіді:1) а, б, в, д; 2) в, д, є; 3) б, в, г, д, є. 

63.Розрахувати плановий обсяг збуту за плановими даними: 

а) обсяг товарної продукції на плановий період складатиме - 95 млн. грн.; 

б) залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду - 5,4 млн. 

грн.; 

в) кінець планового періоду - 4,2 млн. грн.; 

Відповіді (млн. грн.): 1)93,8; 2) 108,6; 3) 96,2. 

64.Відповідно до різних об'єктів планування в ОКП розрізняють: 

а) міжцехове планування; 

б) помісячне планування; 

в) внутрішньоцехове планування; 

г) подекадне планування. 

Відповіді: 1) а, в; 2) б, г; 3) а, б, в, г. 

65. Потрібно підготувати 20 учнів, термін навчання - 9 місяців. Розрахувати 

середньооблікову чисельність учнів. 

Відповіді (чол.): 1) 2 чол.; 2) 15 чол.; 3) 24 чол. 

66. Визначити потребу різального інструменту на плановий період, якщо його 

витрати складають 2000 шт., норматив оборотного фонду на кінець планового 

періоду - 500 шт., а фактична величина оборотного фонду на початок планового 

періоду - 200 шт. 

Відповіді (шт.): 1) 1700; 2) 1300; 3) 2300; 4) 2700. 

67.При плануванні витрат на рекламу їх необхідно віднести до витрат: 

а) адміністративних; 

б) загальновиробничих; 

в) на збут. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

68. Планові показники підприємства характеризуються такими даними: 

Продукція 

Обсяги 

реалізації, 

од. 

Виробнича собівартість 

одиниці продукції, грн. 

Витрати за плановий період, 

тис. грн. 

адміністративні на збут 

Шафи 800 186,40 ? ? 

Стільці 1200 97,80 ? ? 

Разом X X 45 17 

Визначити ціну одного стільця з ПДВ, якщо підприємство планує 

рентабельність їх продажу по відношенню до операційних витрат -25%. 

Відповіді (грн.): 1) 344,70; 2) 345,69; 3) 343,69; 4) 342,59. 
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69. Складові плану організаційно-технічного розвитку підприємства такі: 

а) планування капітального ремонту та модернізація основних засобів; 

б) впровадження прогресивної технології, механізації й автоматизації 

виробництва; 

в) планування матеріально-технічного забезпечення підприємства; 

г) бізнес-план підприємства. 

Відповіді: 1) а, б; 2) а, б, в; 3) а, б, г. 

70. Вартість капіталу підприємства становить 15 тис. грн. Підприємство 

розглядає інвестиційний проект із такими грошовими надходженнями: 
Період Грошовий потік, грн. 

0 -27000 

1 +12000 

2 +11520 

3 +15552 

Чи слід прийняти такий інвестиційний проект? 

Відповіді: 1) так; 2) ні. 

71. Назвіть методи планування: 

а) балансовий; 

б) статистичний; 

в) пробно-статистичний 

г) розрахунково-аналітичний; 

д)нормативний; 

є) метод оптимізації планових рішень. 

Відповіді: 1) а, б, д, є; 2) а, в, д, є; 3) а, в, г, д. 

72.Умовно-чиста продукція складається з: 

а) амортизаційних відрахувань; 

б) заробітної плати та нарахувань на неї; 

в) валової продукції без заробітної плати та нормативного прибутку; 

г) чистої продукції. 

Відповіді: 1) а, г; 2) а, б, г; 3) а, б, в. 

73. Визначити норму витрат матеріалів на 1 виріб, якщо середня вага виробу 

2,1 кг, коефіцієнт використання матеріалу - 0,9. 

Відповіді: 1) 1,89; 2) 2,33; 3) 3,0. 

74.Міжцехове планування включає: 

а) встановлення цехам виробничих завдань; 

б) забезпечення узгодженості у роботі цехів; 

в) складання планових завдань для виробничих дільниць; 

г) складання планових завдань для робочих місць. 

Відповіді: 1) а, б; 2) а, б, в; 3) б, в, г. 

75. Розрахувати середньооблікову чисельність основних робітників-

відрядників, якщо планова трудомісткість виробничої програми 2000 тис. 

нормо-год., плановий фонд робочого часу - 1760 годин, плановий коефіцієнт 

виконання норм - 1,1. 

Відповіді (чол.): 1) 1033; 2) 1936; 3) 968. 

76.Загальна потреба в енергоресурсах включає потребу в електроенергії: 

а) рушійній; 



 
 

73 

б) технологічній; 

в) освітлювальній; 

г) технічній; 

д) економічній. 

Відповіді: 1) а, г, д; 2) г, д; 3) а, б, в. 

77.Методи розробки калькуляції: 

а) поелементний; 

б) прямого рахунку; 

в) параметричний; 

г) розрахунково-аналітичний; 

д) пофакторний. 

Відповіді: 1) а, б; 2) г, д; 3) г, д; 4) а, б, в, г, д; 5) б, г. 

78. У звітному році господарська діяльність підприємства характеризується 

такими даними: чистий дохід 986 тис. грн., адміністративні витрати 185 тис. 

грн. Визначити планові адміністративні витрати підприємства, якщо чистий 

дохід планується на рівні 1200 тис грн., а рівень адміністративних витрат на 1 

тис. грн. чистого доходу буде зменшено на 5 %.  

Відповіді (тис. грн.): 1) 210; 2) 212; 3) 214; 4) 208. 

79. Планові показники підприємства характеризуються наступними даними: 

Продукція 

Обсяги 

реалізації, 

од 

Виробнича 

собівартість одиниці 

продукції, грн. 

Витрати за плановий 

період, тис. грн. 

адміністративні на збут 

Шафи 800 186,40 ? ? 

Столи 1200 97,80 ? ? 

Разом X X 45 17 

Визначити ціну одного стола без ПДВ, якщо підприємство планує 

рентабельність їх продажу по відношенню до чистого доходу - 20%.  

Відповіді (грн.): 1) 287,38; 2) 270,34; 3) 269,244; 4) 268,14. 

80. Бізнес-план - це: 

а) документ, що являє собою результат комплексного дослідження основних 

сторін діяльності підприємства; опис функціонування створеного або 

реконструкції нового підприємства; робочий інструмент підприємця для 

організації своєї роботи; 

б) задум (завдання, проблеми) і необхідні засоби його реалізації з метою 

доступу та отримання очікуваного економічного, технічного, технологічного 

або організаційного результату. 

Відповіді: 1) а; 2) б . 

81. Основними розділами плану підприємства вважають такі: 

а) планування ремонту; 

б) план технічного розвитку; 

в) план соціального розвитку; 

г) виробнича програма; 

д) планування праці та заробітної плати; 

є) план капітального будівництва. 

Відповіді: 1) а, б, г, д; 2) б, г, д, є; 3) а, б, в, г, д, є. 
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82.Яку з наведених відповідей слід вважати правильною: 

а) виробнича програма має відповідати виробничій потужності; 

б) виробнича програма може перевищувати виробничу потужність; 

в) виробнича програма може бути меншою, ніж виробнича потужність. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

83.Які витрати формують планові витрати на збут: 

а) нерозподілені, постійні, загальновиробничі; 

б) адміністративні; 

в)витрати на гарантійний ремонт. 

Відповіді: 1) а, в: 2) а, б; 3) в. 

84.Внутрішньоцехове планування включає: 

а) розробку виробничих завдань для виробничих дільниць, інших робочих 

місць; 

б) складання планових завдань на місяць і більш короткі строки; 

в) координацію роботи пов'язаних дільниць, ліній, робочих місць; 

г) регулювання роботи допоміжних служб цеху із забезпеченням основного 

виробництва; 

д) всі твердження правильні. 

Відповіді: 1) а, б; 2) б, в, г; 3) д. 

85. Чисельність промислово-виробничого персоналу в базовому періоді 

склала 1000 осіб. Передбачається збільшити обсяг виробництва на 5%. 

Визначити планову вихідну чисельність промислово-виробничого персоналу. 

Відповіді (чол.): 1) 1050; 2) 952; 3) 2000. 

86. Вкажіть формулу для розрахунку потреби електроенергії для 

технологічних цілей: 

а) i

m

i

ei NH 
1

; 

б) 
вт

уст

К

tМ
; 

в) HNФд; 

г)
1000

0 освSTH
 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

87.За способом обчислення у розрахунку на одиницю продукції витрати 

поділяють на: 

а) постійні; 

б) комплексні; 

в) прямі; 

г) непрямі; 

д) змінні. 

Відповіді: 1) а, б; 2) в, г; 3) а, д. 

88.Визначити витрати на 1 грн. од. товарної продукції в плановому періоді, 

якщо товарна продукція звітного періоду - 28,5 млн. грн.; витрати на 1 грн. од. 

товарної продукції - 0,88; передбачається в плановому періоді знизити витрати 

на матеріали на 5 %. 



 
 

75 

Відповіді: 1) 0,88; 2) 0,83; 3) 1,88. 

89.Одним із завдань фінансового плану є: 

а) планування виробництва та реалізації продукції; 

б) визначення витрат підприємства; 

в) забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними 

фінансовими ресурсами. 

Відповіді: 1) а ; 2) б; 3) в. 

90. В залежності від витрат, які враховуються, та результатів інтегральних 

показників розрізняють такі види ефекту від реалізації організаційно-технічних 

заходів: 

а) економічний; 

б) науково-технічний; 

в) ресурсний; 

г) соціальний; 

д) екологічний; 

є) всі відповіді правильні. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д; 6) є. 

91.Асортимент продукції - це: 

а) перелік виробів за назвами, сортами, профілями у заданій кількості в межах 

номенклатури; 

б) склад і співвідношення виробів у загальному обсязі; 

в) обидва визначення правильні; 

Відповіді: І) а; 2) б; 3) в. 

92.Розрізняють такі види планів промислового виробництва: 

а) комплексні; 

б) поточні; 

в) оперативні; 

г) розширені; 

д) перспективні. 

Відповіді: 1) а, б, в, г, д; 2) б, в, д; 2) б, в, г. 

93.При плануванні витрат на рекламу їх необхідно віднести до витрат: 

а) на збут; 

б) адміністративних; 

в) загальновиробничих. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

94.Подекадний метод оцінки ритмічності ОКП полягає в тому, що: 

а) розраховуються та порівнюються  планові та фактичні показники по 

декадах; 

б) розраховуються та порівнюються  планові та фактичні показники по 

місяцях; 

в) розраховуються та порівнюються  планові та фактичні показники за рік у 

цілому. 

Відповіді: І) а; 2) б; 3) в. 

95.Потрібно підготувати 40 учнів, термін навчання - 6 місяців. Розрахувати 

середньооблікову чисельність учнів. 
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Відповіді (чол.): 1) 20; 2) 30; 3) 7. 

96.Вкажіть формулу для розрахунку необхідної кількості енергії для 

освітлення: 
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Де Чп.в п.. - чисельність промислово-виробничого персоналу. 

Відповіді: 1) а; 2) д; 3) є; 4) г; 5) в; б). 

97. Об'єкт калькулювання - це: 

а) суб'єкт господарювання; 

б) структурні підрозділи суб'єкта господарювання; 

в) виріб; 

г) робоче місце. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

98.Метою складання фінансового плану є: 

а) взаємоузгодження доходів і витрат; 

б) визначення виробничої собівартості продукції; 

в) виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутків за рахунок 

поліпшення використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів. 

Відповіді: 1) а, б; 2) а, в; 3) б, в. 

99.До методів, за допомогою яких здійснюється планування організаційно-

технічного розвитку підприємства, належать: 

а) науково-технічне прогнозування; 

б) продуктово-тематичне планування інновацій; 

в) об'ємно-календарне планування; 

г) виробниче планування інновацій; 

д) усі відповіді правильні. 

Відповіді: 1) а, г; 2) б, в, г; 3) в, г; 4) д. 

100. Рівень використання обладнання підприємства при коефіцієнті змінності 

1,0 характеризується такими показниками: 

Обладнання 

Середньорічна 

кількість 

верстатів, од. 

Річний фонд часу 

роботи одиниці 

обладнання, год. 

Час на виготовлення 

одиниці продукції, хв. 

Ціна 

одиниці 

продукції, 

грн. номінальний плановий номінальний плановий 

Верстати 20 1950 1850 20 23 1,75 
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Визначити плановий рівень коефіцієнта інтегрованого використання 

обладнання. 

Відповіді: 1) 0,739; 2) 0,783; 3) 0,759; 4) 0,769. 

101. До чинників, що впливають на фізичний знос основних фондів, відносять: 

а) їх склад за окремими елементами; 

б) оплата праці; 

в) ступінь зносу; 

г) ціни на обладнання; 

д) кваліфікація робітників. 

Відповіді: 1) а, 2) б; 3) в, г; 4) д. 

102. Поняття «засоби виробництва» і «виробничі фонди»: 

а) рівнозначні; 

б) поняття «засоби виробництва» первиніше, ніж поняття “виробничі 

фонди»; 

в) поняття «виробничі фонди» ширше, ніж поняття «засоби виробництва»; 

г) поняття економічно не пов'язані. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

103. Виробнича потужність підприємства – це: 

а) співвідношення основних фондів різних вікових груп в їх загальній 

вартості; 

б) сукупність всіх видів ресурсів, якими володіє підприємство; 

в) максимально можливий випуск продукції підприємством за певний 

проміжок часу і за певних організаційно-технічних умов; 

г) всі відповіді вірні. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

104. Коефіцієнт оновлення основних фондів визначається як відношення: 

а) вартості введених фондів до вартості усіх фондів на кінець року; 

б) вартості введених фондів до їх загальної вартості на початок року; 

в) вартості введених фондів до середньорічної вартості усіх фондів. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а і в. 

105. Вкажіть метод прискореної амортизації основних фондів: 

а) кумулятивний (суми чисел); 

б) лінійний; 

в) рівномірного списання. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

106. Співвідношення питомої ваги основних фондів різних галузей до їх 

загальної вартості – це: 

а) технологічна структура основних фондів; 

б) структура основних фондів; 

в) галузева структура основних фондів; 

г) вікова структура основних фондів. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

107. Кошти, що направляються на розширення відтворення основних фондів 

та об’єктів соціальної інфраструктури – це: 

а) прямі інвестиції; 
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б) непрямі інвестиції; 

в) виробничі інвестиції; 

г) реальні інвестиції. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

108. Виробнича програма обґрунтовується: 

а) обсягом капітальних вкладень; 

б) виробничою потужністю; 

в) потребою в продукції; 

г) жодної вірної відповіді. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

109. Витрати капіталу на розширене відтворення основних фондів 

визначаються як: 

а) інвестиції; 

б) чисті капіталовкладення; 

в) прямі витрати; 

г) пропорційні витрати. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

110. Виробнича програма підприємства відображає: 

а) обсяг випуску продукції; 

б) собівартість; 

в) чисельність працюючих; 

г) рентабельність виробництва. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

111. Рентабельність виробничих фондів підприємства визначається: 

а) відношенням балансового прибутку до обсягу реалізації продукції; 

б) відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації; 

в) відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна 

підприємства; 

г) відношенням прибутку до середньої вартості основних фондів та 

матеріальних оборотних коштів. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

112. До складу основних виробничих фондів підприємства включають такі 

матеріально-речові елементи: 

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби; 

б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання (в тому 

числі силові машини та обладнання, лабораторне обладнання, вимірювальні та 

регулюючі прилади, 

обчислювальна техніка), незавершене виробництво, інструменти та знаряддя, 

транспортні засоби; 

в) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби, запаси 

сировини та матеріалів. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

113. Які елементи включають до складу оборотних фондів підприємства: 

а) витрати майбутніх періодів; 

б) залишки готової продукції; 
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в) грошові засоби на розрахунковому рахунку. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

114. Коефіцієнт вибуття основних фондів – це: 

а) відношення вартості основних фондів, що вибули, до середньорічної 

вартості всіх фондів; 

б) відношення вартості основних фондів, що вибули, до вартості всіх фондів 

на кінець року; 

в) відношення вартості основних фондів, що вибули, до вартості всіх 

основних виробничих фондів на початок року. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

115. Екстенсивне використання основних засобів характеризують: 

а) фондомісткість, фондовіддача; 

б) коефіцієнт змінності, коефіцієнт залучення обладнання у виробництво; 

в) фондоозброєність праці; 

г) рентабельність основних фондів; 

д) прибуток підприємства. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5 д. 

116. Фондовіддача – це відношення: 

а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у 

вартісному вираженні; 

б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості 

основних виробничих фондів; 

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

117. Який із наведених показників характеризує інтенсивність оновлення 

основних фондів: 

а) коефіцієнт придатності; 

б) коефіцієнт вибуття; 

в) коефіцієнт оновлення. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

118. Проміжок часу між двома капітальними ремонтами або між початком 

експлуатації та першим капітальним ремонтом називається: 

а) міжремонтний період; 

б) ремонтний цикл; 

в) ремонтний період; 

г) міжоглядовий цикл. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

119. Структура ремонтного циклу відображає: 

а) перелік і послідовність капітальних, середніх, малих ремонтів і оглядів; 

б) співвідношення між капітальним ремонтом і оглядами; 

в) співвідношення між усіма видами ремонтів. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

120. Чи розрізняються поняття «основні фонди підприємства» та 

«матеріально-технічна база підприємства»: 

а) так, друге поняття більш вузьке; 
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б) так, перше поняття більш вузьке; 

в) ні, данні поняття ідентичні. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

121. Що відбувається з натурально-речовою формою основних фондів у 

процесі їх експлуатації: 

а) нічого не відбувається; 

б) вона споживається; 

в) переноситься на продукцію, що виготовляється. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

122. Який з показників характеризує ефективність використання основних 

фондів: 

а) фондовіддача; 

б) коефіцієнт зносу; 

в) коефіцієнт відновлення. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

123. Який із перерахованих показників характеризує інтенсивність скорочення 

розмірів основних фондів підприємства: 

а) коефіцієнт вибуття; 

б) норма амортизації; 

в) коефіцієнт придатності; 

г) коефіцієнт зносу. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

124. За допомогою якого методу розробляється виробнича програма, якщо 

розрахунки проводяться з урахуванням середніх темпів її зростання у перед 

плановому періоді: 

а) досвідно-статистичний метод розрахунків; 

б) метод техніко-економічних розрахунків; 

в) метод економіко-математичного моделювання. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

125. Необхідний обсяг виробництва та реалізації продукції, що розраховується 

при плануванні виробничої програми дозволяє: 

а) отримати певний цільовий прибуток у плановому періоді; 

б) повністю виконати зобов'язання перед споживачами продукції; 

в) отримати можливий прибуток підприємства. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

126. Виробничі потужності підприємства характеризують : 

а) наявне діюче виробниче обладнання всіх виробничих підрозділів; 

б) запланований обсяг виробництва продукції; 

в) максимально можливий обсяг випуску продукції при повному 

використанні виробничого обладнання. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

127. При розрахунках виробничих потужностей враховують: 

а) власне та орендоване обладнання; 

б) весь парк діючого обладнання; 

в) лише власне обладнання. 
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

128. Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефективності 

використання виробничих потужностей підприємства: 

а) збільшення змінності роботи устаткування; 

б) підвищення частки активної частики в загальному обсязі основних 

фондів; 

в) підвищення ступеня оновлення устаткування; 

г) зниження серійності випуску продукції. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

129. Які чинники, що впливають на ефективність використання виробничих 

потужностей, можна віднести до регульованих підприємством: 

а) темпи науково-технічного прогресу; 

б) конкурентне середовище підприємства; 

в) асортимент та серійність випуску продукції. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 

130. За допомогою якого методу розраховується плановий обсяг реалізації 

продукції, якщо його величина визначається виходячи з наявних товарних 

запасів та запланованого обсягу товарної продукції: 

а) розрахунково-аналітичний метод; 

б) балансовий метод; 

в) метод техніко-економічних розрахунків. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 
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