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 Тематичне планування самостійної роботи 
Таблиця 1  Планування самостійної роботи 

№ 

п/п 

Назва теми Час відведений 

на 

опрацювання 

(годин) 

1. ТЕМА 1.  ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

1. Принципи організації виробничого процесу в просторі та часі. 

2. Види руху предметів праці у виробничому потоці. 

2.1. Послідовний вид руху. 

2.2. Паралельний вид руху. 

2.3. Паралельно-послідовний (змішаний) вид руху. 

2.4. Умови та області застосування різних видів руху предметів 

праці на підприємствах. 

2 

2. ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМІЖНОГО ТА 

ОБСЛУГОВУЮЧОГО ВИРОБНИЦТВА 

1. Енергетичне господарство. 

2. Транспортне господарство. 

3. Ремонтне господарство. 

4. Складське та тарне господарство. 

4 

3. ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ (ПРОДАЖУ) ПРОДУКЦІЇ ТА 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. Ціль і задачі планування збуту.  

2. Детермінанти попиту. Основні завдання маркетингової програми. 

3. Етапи планування продажу (збуту) продукції.  

 

4 

4. ТЕМА 4. ПЛАНУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

1. Виробнича потужність підприємства. 

2. Планування фонду робочого часу використання потужності. 

3. Розрахунок виробничої потужності. 

4. Баланс виробничої потужності. 

 

4 

5. ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

1. Зміст і завдання плану виробництва і реалізації продукції. 

2. Планування обсягів виробництва продукції у натуральному виразі. 

3. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному виразі. 

 

2 

 

6. 
ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО ТЕХНІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

1. Завдання та зміст плану. 

2. Планування підвищення ефективності виробництва. 

3. Джерела фінансування заходів плану. 

 

2 

7. 
ТЕМА 7.  ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.Зміст і завдання фінансового плану. 

2. Оцінка фінансового стану на основі балансу доходів і витрат. 

3. Планування прибутковості підприємства та показники її 

вимірювання. 

 

2 
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ТЕМА 1.  ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

План  

1. Принципи організації виробничого процесу в просторі та часі. 

2. Види руху предметів праці у виробничому потоці. 

2.1. Послідовний вид руху. 

2.2. Паралельний вид руху. 

2.3. Паралельно-послідовний (змішаний) вид руху. 

2.4. Умови та області застосування різних видів руху предметів праці на 

підприємствах. 

 

 Всі виробничі процеси повинні раціонально поєднуватись у часі і 

просторі. Організація виробничого процесу повинна охоплювати всі етапи 

діяльності підприємства: починаючи з підготовки виробництва до визначення 

процесів виготовлення і складання виробів та забезпечення процесу всім 

необхідним (матеріалами, трудовими ресурсами, устаткування, допоміжними 

процесами, тощо). Раціональна організація виробничого процесу має 

відповідати вимогам і будуватися на таких принципах як: ритмічність, 

рівномірність, пропорційність, паралельність, безперервність. 

 1. Принцип ритмічності.  Полягає у випуску однакових обсягів 

продукції підприємством, цехом, дільницею або робочим місцем за однакові 

відрізки часу. 

 Коефіцієнт ритмічності – характеризує рівень ритмічності роботи 

підприємства, цеху і показує відповідність випуску продукції і планового 

завдання. При визначенні цього показника можуть враховуватись або тільки 

від’ємні відхилення (недовиконання плану), або як від’ємні, так і позитивні 

(перевиконання). 

 

 

8. 
ТЕМА 8. ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

1.Зміст і завдання оперативно-виробничого планування. .  

2. Види і системи оперативно-виробничого планування.  

3.Складання оперативно-виробничих планів на підприємствах 

різного типу виробництв.  
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 11                                                                  (1)           

Де: 

∆Аі -  недовиконання планового завдання за  і-й період;  

А п – планове завдання на весь період t; 

t - тривалість періоду, що аналізується. 

 В основі  організації ритмічного виробництва лежать погодинні графіки 

роботи, які складаються для окремих робочих місць, бригади, цеху. На графіках 

відмічаються планові завдання і їх виконання. 

 2. Принцип рівномірності. Характеризує однаковість інтенсивності 

випуску продукції за однакові проміжки часу. Для визначення показників 

рівномірності використовують таку формулу    

                                    
Aф

Ai

Крівн

t

i






 1

//

1                                                        (2)      

Де:      

∆Аі -  відхилення фактичного випуску продукції від середнього фактичного за 

один день, або за одну годину; 

А ф – фактичний випуск продукції за весь період. 

 3. Принцип пропорційності – передбачає забезпечення однакової 

пропускної здатності всіх виробничих підрозділів при виконанні основних, 

допоміжних й обслуговуючих виробничих процесів, повне завантаження 

виробничих потужностей і відсутність «вузьких місць».  

 Рівень пропорційності  характеризує коефіцієнт пропорційності, який 

може визначатись : 

                                         
ВП

ПіKпп .                                                                 (3) 

 або   

                                         
ti

ТKпп .                                                                      (4) 

Де:               

Пі – продуктивність устаткування, яке використовується на і-й операції; 

ВП – виробнича потужність; 

Т – такт процесу; 

tі – такт і-ї операції. 

 Коефіцієнт пропорційності розраховують по всіх операціях процесу. 

Порушення пропорційності призводить до виникнення “вузьких місць”. В 

цьому випадку, коли порушено пропорційність доцільно провести такі заходи: 

- заміна малопродуктивного устаткування на устаткування відповідної 

продуктивності; 

- встановлення у деяких випадках резервного устаткування або камер чи 

спеціальних приміщень для зберігання напівфабрикатів. 

 4. Принцип паралельності – передбачає одночасного виконання 

окремих виробничих процесів та операцій із виготовлення відповідної 
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продукції на різних робочих місцях, тобто здійснення процесів із “суміщенням” 

і “перекриттям”. Продуктивність при цьому зростає за рахунок зменшення 

тривалості виконання робіт на час “суміщення” (“перекриття”) операцій (робіт) 

між собою. Тобто реалізація цього принципу дає змогу суттєво скоротити час 

виготовлення виробів (тривалість циклу) і, як наслідок, зменшити потребу в 

обігових коштах, збільшити виробіток та ефективність виробництва. 

 Паралельність може бути: 

- повна – виконання паралельних операцій повністю співпадає; 

- часткова. 

 Цей принцип використовується майже на усіх дільницях виробництва де 

здійснюється масовий випуск продукції. 

 

                                                 
Тм

пар 
.

t
Kп                                                (5) 

Де:        

t парал. – час виконання паралельних операцій; 

Тм – менша тривалість з двох суміжних операцій, які виконуються 

паралельно.  

5. Принцип безперервності − передбачає організацію виробничого процесу, 

за якої працівники й обладнання працюють без простоїв, а передача предметів 

праці здійснюється ритмічно, безперервно.   

                                           
Тц

tп
Kб  1                                                         (6)     

Де: 

t п – тривалість перерв; 

Тц – тривалість циклу. 

 Цей принцип порушується, якщо предмети праці накопичуються між 

операціями і не обробляються. 

 Принципи організації виробничих процесів в просторі наступні: 

  1. Принцип внутрішньовиробничої спеціалізації 

 Внутрішньовиробнича спеціалізація – процес відокремлення цехів та 

дільниць по випуску окремих видів продукції або її частин, або  по виконанню 

окремих стадій технологічного процесу. 

 У харчовій промисловості виділяють такі види   спеціалізації: 

1) Предметна – випуск одного або декількох схожих за технологією виробів на 

окремих лініях із закінченим виробничим циклом. 

2)Технологічна – передбачає виділення технологічних операцій в окремі цехи 

або відокремлені дільниці (дільниця дозрівання сиру, фасування, цех розливу). 

3) Функціональна – виділення із основного виробництва деяких підрозділів в 

яких виконуються допоміжні операції  ( виділяється група робітників для 

настроювання обслуговування конвеєра або група робітників для підготовки і 

подачі сировини).  

 Переваги спеціалізації полягають в створенні умов для: 

− здійснення комплексної механізації та автоматизації виробництва. 
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− підвищення кваліфікації кадрів, які постійно зайняті виконанням однорідних 

операцій. 

− впровадження передових технологій. 

 Показники рівня спеціалізації: 

1. Для підприємства або цеху  

 Використовується питома вага (частка) однорідної продукції, яка 

випускається в найбільшій кількості у загальному обсязі продукції за даний 

період часу. 

2. Для виробничо-потокових ліній або окремих робочих місць  

 Визначають коефіцієнт завантаженості робочого місця.  Чим вищий 

рівень спеціалізації тим вище тип виробництва. 

 Використовуючи  даний принцип необхідно прагнути до масовості  

випуску  однорідної за технологією продукції але при розумному обмежені  

номенклатури та асортименту.  

 2. Принцип прямоточності. 

Означає забезпечення найкоротшого шляху проходження виробами всіх 

стадій і операцій виробничого процесу – від запуску сировини і матеріалів до 

виходу готової продукції. Цей принцип застосовується у масштабах як усього 

підприємства, так і цеху, дільниці при вирішенні питань планування кількості, 

виду обладнання та його розміщення, формування технологічних маршрутів 

випуску окремих виробів. Передбачає виключення великої кількості дальніх та 

зустрічних перевезень. 

 3. Принцип кооперування. 

 Організується спільна робота різних підрозділів підприємства з метою 

виготовлення  продукції. При кооперуванні виробництв в середині 

підприємства враховують кількість співвідношення між робочими місцями, 

дільницями та цехами (кількість споживаної сировини, матеріалів, 

електроенергії, води та інше ). 

 4. Принцип комбінування. 

 Передбачає створення єдиного комплексу різнорідних виробництв, який 

представляє собою послідовні ступені обробки сировини. 

 У промисловості комбінування знайшло широке розповсюдження у 

вигляді комплексного використання сировини. 

 

 При організації основного виробництва крім основних принципів слід 

враховувати ряд специфічних   умов для  промисловості: відносно короткий 

цикл виробництва, високій ступінь масовості виробництва, необхідність 

дотримання високої санітарно-гігієнічної культури виробництва. 

  Вид руху предметів праці – це порядок обробки і пересування сировини, 

напівфабрикатів, виробів по робочих місцях та по операціях в технологічній 

послідовності.  

 Вид руху  впливає на структуру та тривалість циклу. Операції мають 

різну тривалість і щоб створити єдину виробничу систему необхідно 

раціонально поєднувати між собою операції з різною тривалістю (тактом). 

 Існують три види поєднання операційних циклів (видів руху предметів 

праці по операціям процесу: послідовний, паралельний і паралельно - 
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послідовний. Таким чином моделюються варіанти досягнення скорочення 

виробничого циклу. 

 Послідовний вид руху. 

  Сутність полягає в тому, що кожна подальша операція починається 

тільки після закінчення виготовлення всієї партії предметів праці на попередній 

операції. При цьому устаткування у межах оброблення однієї партії предметів 

праці (виробів) працює без простоїв.   Тривалість операційного циклу 

визначається: 

                              tnнийТцпослідов                                                          (7) 

Де: 

n – кількість виробів в партії штук, 

∑t – сумарний час обробки одного виробу по всіх операціях, хв., год. 

   Цей вид руху застосовують у не потоковому виробництві при обробці 

невеликих партій продукції.  Ритм процесу визначається тривалістю останньої 

операції. При побудові графіка послідовного виду руху передача всіх виробів з 

однієї операції на іншу відбувається після закінчення обробки всіх виробів 

партії на попередньому робочому місці чи на попередній операції. За даним 

видом руху предметів праці не повністю використовується час початку і кінця 

зміни.  

Паралельний вид руху. 

Кожна наступна операція по кожному виробу партії починається негайно 

після закінчення обробки даного виробу на попередній операції, тобто передача 

предметів праці з однієї операції на іншу здійснюється не партією, а поштучно. 

Обробка на всіх операціях виконується одночасно без витрат часу на 

очікування. Такт (ритм) виробничого процесу постійний і визначається 

тривалістю найдовшої операції, яка називається головною операцією. Головна 

операція виконується без перерв, всі інші виконуються з перервами. Тривалість 

операційного циклу визначається: 

                             tгntнийТцпаралель  )1(                                         (8) 

Правила передбачають таку послідовність побудови графіка паралельного 

виду руху: 

1. Спочатку будується технологічний цикл на всіх операціях для першого 

виробу або транспортної партії.  

2. На операції з най тривалішим операційним циклом (  це головна 

операція) будується цикл проведення робіт усієї партії  без перерв у роботі 

устаткування.  

3. Виходячи з закінчення або початку обробки виробів (транспортних 

партій) на головній операції поступово добудовуються операційні цикли цих 

виробів ( транспортної партії) на всіх інших операціях крім першої.  
Переваги паралельного виду руху предметів праці: 

1. Значне скорочення тривалості циклу порівняно з послідовним 

видом руху. 

2. Відсутні між операційні запаси. 

3. Зменшуються простої  устаткування на початку і в кінці зміни. 

4. Ритм потоку рівномірний. 
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Це підтверджує, що принцип паралельності є найбільш важливим в основному 

виробництві. 

 До недоліків можна віднести те, що на окремих  робочих місцях можуть 

виникати простої робочих та машин. Це ліквідується встановленням рівності 

або кратності в тривалості окремих операцій, тобто синхронізацією операцій за 

рахунок збільшення кількості робочих місць на більш тривалих операціях. 

Зменшення тривалості циклу впливає на якість та техніко-економічні показники 

діяльності підприємства. 

Послідовно-паралельний вид руху .  

Цей вид руху використовують для скорочення технологічного циклу. 

Передбачає передачу оброблювальних виробів частково поштучно, а 

частково невеликими партіями, але таким чином, що весь процес виробництва в 

межах одного циклу здійснювався без перерв. Обробка виробів на кожній 

наступній операції починається раніше ніж закінчується обробка всієї партії на 

попередній операції. 

Необхідна умова при побудові графіка: 

- відсутність перерв у виконанні кожної операції на кожному 

робочому місці у межах однієї партії. Це вимагає деякого часу 

очікування накопичування певної малої партії виробів після 

виконання 1-ої операції  для виключення перерв між обробкою 

окремих виробів партії на 2-ій операції. 

Цей час очікування виконання другої операції над першим виробом 

називається часом зміщення (S) початку операції. 

 

                          )1()(  ntннмтtппбтS                                             (9) 

Де: 

t ппбт   −   попередня більш тривала операція; 

t ннмт   −   наступна менш тривала операція. 

При  переході з менш тривалої операції на більш тривалу ні якого часу 

очікування не потрібно. 

Тривалість операційного циклу визначається: 

 

                       SntкtпТцп )1(                                             (10) 

Де: 

S − час зміщення; 

t к  − тривалість кінцевої операції.  

 Умови та область застосування різних видів руху предметів праці  

залежать від : обсягу виробництва та темпу виробничого процесу, тобто від 

кількості необхідних до виробництва виробів в одиницю часу; постійності 

складу виробничого процесу; типу виробництва; ступеню безперервності 

технології, яка застосовується.. 

Послідовний вид використовується: в мало серійному виробництві з 

достатньо широкою номенклатурою виробів, з різною технологією обробки, що 

визиває необхідність частого переналагоджування устаткування (переробка 

шкір ручним способом, сири, плавлені сири, згущене молоко). 
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Паралельний − найчастіше у масовому виробництві і на окремих 

дільницях серійного виробництва при  виготовленні великої кількості 

однойменної продукції (виробництво м’ясних продуктів із застосуванням 

потокових конвеєрних ліній, переробка шкір із застосуванням шнекових 

барабанів, переробка сухого молока , масло). 

Паралельно-послідовний − застосовується в крупносерійному 

виробництві та на окремих дільницях масового виробництва, там де потрібне 

синхронне виконання операцій над всією партією виробів без перерв 

(наприклад, при великому асортименті м’ясних продуктів, виробництво 

продукції з незбираного молока). 

Література: [1,19, 20] 

Питання для самоконтролю 

1. Принципи організації виробничого процесу в часі. 

2. Назвіть принципи організації виробничого процесу в просторі. 

3. Розкрийте сутність послідовного, паралельного і паралельно-послідовного 

видів руху предметів праці. 

4. Чим відрізняється організація виробничого процесу із паралельним рухом 

предметів праці від організації виробничого процесу із послідовним рухом 

предметів праці ? 

5. Як визначити тривалість виробничого циклу при послідовному, 

паралельному і паралельно-послідовному  рухах предметів праці? 

6. Де використовуються різні види рухів предметів праці? 

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМІЖНОГО ТА ОБСЛУГОВУЮЧОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

План  

1. Енергетичне господарство. 

2. Транспортне господарство. 

3. Ремонтне господарство. 

4. Складське та тарне господарство. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВ. 

 Види енергії, що споживаються на виробництві: 

- електроенергія; 

- пара; 

- штучний холод; 

- гаряча вода  та інше. 

Більшість підприємств пару, штучний холод та гарячу воду отримують от 

власних установок, а електроенергію та холодну воду – зі сторони 

централізовано. 

Склад енергетичного господарства : 

- теплове господарство (котельні, бойлерна, парові та повітряні мережі); 

- електросилове господарство (генераторні установки, трансформатори, 

електромережі); 
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- холодильне господарство (компресори, охолоджувальні басейни та 

охолоджувальні мережі); 

- система водопостачання (водонасосні станції, артезіанські свердловини, 

водопровідні мережі); 

- санітарно - технічне улаштування та вентиляція. 

До складу енергетичного господарства входить два цехи: 

- паросиловий; 

- електросиловий. 

На невеликих підприємствах це один цех – енергетичний. 

Задачі енергогосподарства: 

- визначення потреби в енергії; 

- своєчасне постачання нею всіх підрозділів підприємства; 

- забезпечення правильної експлуатації енергоустановок та їх ремонт; 

- економія енергоресурсів. 

Особливості функціонування енергетичного господарства: 

- зростає питома вага підприємств з газифікованими котельнями, які  

мають більше переваг, ніж котельні, працюючі на твердому паливі; 

- котельні і компресорні обслуговуються цілодобово; 

- на деяких підприємствах процес обслуговування компресорних  

установок автоматизований. 

 Енергетичні баланси: 

1. Видаткова частина (потреба в енергії). 

2. Приходна частина (джерела надходження енергії). 

Потреба в енергії різних видів розраховується на рік, місяць, добу і  

складаються погодинні графіки витрат енергії. 

По кожному виду енергії складаються планові та звітні калькуляції 

собівартості 1-ці енергії.  

Калькуляції розраховуються на підставі кошторису витрат на утримання 

енергетичного господарства (на рік). 

Основні шляхи раціонального використання енергії та зниження її собівартості: 

а) ліквідація прямих втрат палива і енергії; 

б) правильний вибір енергоносіїв та створення нормальних умов роботи; 

   в) інтенсифікація технологічних процесів з одночасним зменшенням 

норм витрат енергоресурсів; 

г) усунення розриву між потужністю моторів та потужністю двигунів; 

 д) впровадження організаційних заходів (встановлення контрольно-

вимірювальних приладів) і застосування заохочувальної системи за економію 

енергоресурсів. 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Класифікація транспортних засобів: 

- зовнішній (загальнозаводський) залізничний, автомобільний (90%), 

водяний, гужовий; 

- міжцеховий та внутрішньоцеховий: малотоннажні автомашини, 

авто та енергокари, візки, транспортери, ліфти, роликові шляхи, 

трубопроводи тощо. 

Елементи організації транспортних перевезень. 
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Організація транспортних перевезень ґрунтується на: 

- визначенні вантажообороту та вантажних потоків; 

- виборі системи перевезень; 

- розрахунку потреби в транспортних засобах. 

Вантажооборот – це загальна кількість вантажів, яка переміщується за 

певний відрізок часу (т, т/км). 

 Вантажопотік – це кількість вантажу, якій переміщується за певний 

період між конкретними пунктами (т). 

Системи перевезень: 

- лінійна : з пункту А в Б з вантажем, а зворотній шлях без вантажу. 

- маятникова : з пункту А в Б з вантажем , а зворотній шлях із Б в А з 

іншим видом вантажу. 

- кільцева: обслуговуються послідовно декілька точок по замкнутому 

маршруту (по кільцю). 

2.3. Показники, що характеризують ефективність використання 

транспортних засобів: 

1) коефіцієнт використання пробігу – L 

2) коефіцієнт використання  вантажопідйомності 

Розраховують також такі вартісні показники як собівартість транспортних 

послуг на перевезення 1т та 1 т/км вантажу. Собівартість розраховується по 

кожному виду вантажу та по вантажопотоку і визначається для 

централізованого транспорту і окремо для власного транспорту. 

Основні задачі організації транспортного господарства:  

− вибір правильних (раціональних) систем перевезень; 

− раціоналізація маршрутів; 

− зменшення транспортних витрат тощо. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕМОНТНОГО ГОСПОДАРСТВА 

   Основними задачами організації ремонтного господарства є 

повсякденний догляд за устаткуванням та його технічне обслуговування , 

своєчасне попередження та усунення несправностей, проведення ремонту. 

Система планово-запобіжного ремонту (ПЗР) –  це комплекс 

організаційно-технічних заходів, що входять в систему оглядово-ремонтних 

робіт і являють собою такі дві групи заходів : 

- міжремонтне обслуговування (догляд, нагляд, періодичні догляди) – (О); 

- ремонтні роботи : поточний (П), середній (С), капітальний (К). 

             Способи проведення ремонтних робіт: 

- централізований; 

- господарський (децентралізований); 

- змішаний. 

 Ремонтний цикл – це час між двома капітальними ремонтами 

устаткування або між часом початку вводу нового устаткування та першим 

його капітальним ремонтом. 

 Структура ремонтного циклу – визначає послідовність кількість 

виконання ремонтів і оглядів за 1 ремонтний цикл. 

   К – О-О-О- П – О-О-О- С - О-О-О- П – О-О-О- К 
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 Міжремонтний період – це час між двома черговими ремонтами ( К і П, П 

і С, П і П ). 

 Міжоглядовий період – час між двома оглядами або між оглядом і 

ремонтом. 

ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОГО ТА ТАРНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Класифікація складського господарства: 

1) За обсягом виконуваних робіт склади бувають: 

- загальнозаводські; 

- цехові. 

2) За складом матеріальних цінностей, що зберігаються, склади поділяють 

на  

- спеціалізовані – це склади пального, спецодягу та інш.; 

- універсальні – зберігання різних матеріалів, запасних частин, 

інвентарю та інше. 

1) По відношенню до виробничого процесу поділяють на види: 

- постачальницькі (матеріальні); 

- виробничі (напівфабрикатів); 

- збутові (готової продукції). 

2) За конструкцією: 

- відкриті; 

- напівзакриті; 

- закриті. 

Основні задачі складського господарства полягають у забезпеченні 

виробництва матеріальними ресурсами в достатній кількості і необхідної якості 

та забезпечення схоронності (цілості) та якості готової продукції.  

ТАРНЕ ГОСПОДАРСТВО. 

Тара, що використовується в м’ясо-молочній промисловості: 

- скляні пляшки та банки; 

- картонні коробки; 

- фляги; 

- бочки; 

- металеві корзини; 

- дерев’яні ящики; 

- тара з поліестеру; 

- мішки паперові та поліетиленові; 

- бляшані (жестяні) банки. 

При фасуванні застосовують також: папір, картон, пергамент, 

поліетиленову плівку, металічну стрічку та інше.  

Визначення потреби в тарі.  

а) Для тари разового використання враховується: план виробництва 

продукції, кількість одиниці тари.  

б) Для тари багаторазового використання враховується: план виробництва, 

місткість одиниці тари і число оборотів тари (або тривалість  одного обороту). 

Вартість тари входить до собівартості продукції. Для того щоб зменшити 

собівартість продукції необхідно впроваджувати прогресивні види тари. 

Тара може бути: 
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- отримана зі сторони (картон, коробки, фляги, склотара, корзини); 

- виготовлена на підприємстві (бляшані банки, ящики для масла і сирів, 

бочки для масла та творогу інше). 

Складаються калькуляції на ці види тари. 

 Вимоги до упаковки харчових товарів 

 Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 9.11.1996 р. на упаковці 

товарів, які реалізуються в роздрібній торгівлі повинна міститися така 

інформація : 

- загальне найменування харчової продукції; 

- маса; 

- склад, включаючи перелік використаних в процесі виготовлення інших 

продуктів харчування, харчових добавок, барвників тощо; 

- калорійність; 

- дата виготовлення; 

- термін придатності для вживання ; 

- умови зберігання; 

- найменування та адреса виробника. 

З 1 січня 1997 р. в Україні заборонений роздрібний продаж товарів в 

упаковці при відсутності необхідної інформації. 

 Задачами тарного господарства є забезпечення виробництва  

необхідними таропакувальними матеріалами, вибір раціональних видів тари з 

точки зору екології і ефективної роботи підприємства, зниження собівартості 

продукції. 

 

Література:  [1, 7, 16 - 22] 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Які види енергії споживаються на виробництві? 

2. Назвіть склад енергетичного господарства. 

3. Дайте характеристику зовнішнього і внутрішнього транспорту підприємства. 

4. Які системи перевезень застосовують на підприємствах? 

5. Яка  різниця між поточним ,середнім і капітальним ремонтом? 

6. Що таке ремонтний цикл? 

7. За якими ознаками класифікують складське господарство? 

8. Назвіть задачі тарного господарства. 

 

ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ (ПРОДАЖУ) ПРОДУКЦІЇ ТА 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

План  

1. Ціль і задачі планування збуту.  

2. Детермінанти попиту. Основні завдання маркетингової програми. 

3. Етапи планування продажу (збуту) продукції.  

 Ціль планування продажу  (продажу) – своєчасно запропонувати 

споживачам такі товари та послуги, які б відповідали як профілю підприємства 

так і потребам споживача. 
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Планування заключається в визначенні характеру нових товарів, 

співвідношення випуску старих і нових виробі, рівня цін та 

конкурентноздатності продукції. Планування (збуту) продажу – це 

безперервний процес, що починається в момент створення ідеї нового товару, 

продовжується на протязі всього життєвого циклу і закінчується зняттям з 

виробництва. 

Основні задачі планування продажу (збуту): 

 1. Визначення існуючих і перспективних потреб споживача в даному 

товарі (наприклад потреба в низькокалорійній,  продукції, продукції 

профілактичного-оздоровчого значення). 

 2. Оцінка продукції підприємства з точки зору споживача. 

 3.Оцінка конкуруючих виробів по різним показникам 

конкурентноздатності. 

 4. Прийняття рішення які вироби виключити по причині низької 

конкурентноздатності, які  збільшити виробництво. 

 5. Прогнозування обсягів нової продукції, цін, собівартості, 

рентабельності. 

 В умовах ринкової економки не можна очікувати, що все що вироблено 

буде продано. Навпаки, питання потрібно ставити так: скільки і по якій  

ціні потрібно виробити тих чи інших товарів, щоб задовольнити попит на них. 

При плануванні збуту продукції підприємству необхідно скласти уявлення про 

загальний попит на ринку. Попит – це відношення між ціною товару і його 

кількістю, яку покупці хочуть і можуть купити.  

 Детермінанти попиту – це фактори, що впливають на величину попиту на 

товар. Існує безліч факторів, що мають більший чи менший вплив на величину 

попиту. Найістотніший детермінант – ціна товару. Крім того, великий вплив 

мають: якість товару і упаковка, реклама товару, діяльність продавців і 

торгових агентів по реалізації товару, ціна і реклама інших товарів, доходи 

покупців, величина прямих і непрямих податків, форс-мажорні обставини, 

соціальні конфлікти, валютний курс та інше. 

 Як правило на більшість детермінантів попиту підприємство не може 

вплинути, наприклад це відноситься до величини прямих і непрямих податків, 

міжнародних криз, валютного курсу. Фактори, що піддаються впливу  

називаються параметрами впливу на  продаж (збут). 

 Параметри впливу на продаж (збут) поділяються на дві групи: 

 1.Вихідні параметри на продаж (збут). Це ціна товару і його упаковка, 

сервісне обслуговування, канали розподілу, асортимент тощо. 

 2. Додаткові (зовнішні параметри) : реклама, дія продавців і торгових 

агентів, тощо.  

 Процес планування виробництва на підприємстві починається з 

визначення обсягу продажу. На основі визначених обсягів продажу 

здійснюється планування обсягів виробництва, забезпечення сировиною, 

обладнанням. В умовах ринку кожне підприємство повинно прогнозувати і 

планувати перспективу продажу як мінімум на 2-3 роки. Виконування такого 

строку дозволить спланувати всі етапи виробничого процесу від розробок 
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виробу до запуску в виробництво. При прогнозуванні збуту (продажу) відділ 

збуту підприємства виконує технологічні операції, а стратегію розвитку, 

асортимент, структуру реалізації, цінову політику виконує маркетинговий 

відділ, комерційний директор шляхом розробки та впровадження маркетингової 

програми. 

Основні завдання, що вирішуються при складанні маркетингової 

програми:  

 1. Визначення асортименту, обсягів, термінів і цін реалізованої продукції; 

 2. Визначення складу маркетингових заходів, що забезпечують планові 

обсяги продажу продукції; 

 3. Поєднання плану продажу з планами виробництва продукції і 

закупівель сировини; 

 4. Розроблення бюджету маркетингу, ринків продажу, реклами, 

презентацій. 

Процес обґрунтування рішення по об’єму продажу (збуту) відбувається 

наступними етапами: 

 1. Вивчення об’єму продажу товарів за попередній період. 

 2. Проведення сегментації ринку та визначення ємності ринку. 

 3. Формування асортименту продукції та фази його життєвого циклу. 

 4. Визначення конкурентноздатності товару та встановлення ціни його 

продажу. 

 5. Прогнозування обсягів продажу. 

    Сегмент ринку – це група споживачів, що зайняті пошуком однотипних 

товарів, та які згодні їх купувати.  

  Ємність ринку – це можливий об’єм реалізації на ньому товару протягом 

певного часу.    

  Потенційна ємність ринку – це максимально можливий обсяг реалізації на 

ньому продукції протягом певного періоду в натуральному та вартісному виразі.  

 Прогнозування ємності ринку в плановому періоді здійснюється одним з 

методів:  

 1. Методом прямих розрахунків на основі раціональних норм споживання на 

одну особу і прогнозованої чисельності населення. 

 2. Економічно-статистичними методами. 

 3. Методом експертних оцінок. 

 Фактори, що впливають на виконання реалізації (збуту) продукції можуть 

бути: 

 1. Пов’язані з середовищем непрямого впливу.  

 2. Пов’язані з недостатньою конкурентоспроможністю підприємства 

 3. Пов’язані з недостатньою конкурентоспроможністю виробленої 

продукції. 
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  При встановленні ціни користуються такими методами:   

   1. Встановлення ціни з урахуванням середніх витрат підприємства плюс 

прибуток..  

   2. Розрахунок ціни на основі беззбитковості та забезпечення цільового 

прибутку. 

   3. На основі орієнтовної цінності товару. 

   4.На основі рівня поточних цін. 

   5. Визначення ціни через торги, аукціон. 

  В економічній теорії не розроблені надійні методи обґрунтування обсягів 

продажу товару протягом планового періоду та визначення потенційно 

можливого доходу. Попит на більшість товару характеризується  нестабільністю. 

Тому одним з  основних методів   визначення обсягу можна вважати прогноз, 

який провидиться наступними методами: 

   1. На основі експортних оцінок. Застосування цього методу передбачає:  

опитування покупців про намір придбати товар; з’ясовується думка торгових 

працівників на основі спеціальних карток – анкет щодо продажу товару в 

наступному періоді;  опитування та врахування пропозицій експертів, вчених, 

торгових агентів, приймаються на увагу їх висновки.    На їх основі експертним 

шляхом розробляють 3 види прогнозу ─ оптимістичний, песимістичний, 

вірогідний. Очікуємий обсяг продажу виробів підприємства н а ринку 

розраховують ( Опл):   

6

4 ПВО
Опл


         (1) 

 

де: 

 О, В, П – об’єми продажу виробів по оптимістичному, вірогідному та 

песимістичному варіантах. 

Оскільки любий прогноз має вірогідний характер, то розраховують довірчий 

інтервал очікуємого  об’єму продажу (Д). 

6

)(2 ПО
ОплД


         (2) 

 

де:  

6

)(2 ПО 
  стандартне відхилення оцінки продажу. 

   

  2. Економіко - статистичними методами. Одним з найбільш поширених  

при використанні цього методу є застосування кореляційного аналізу (залежність 

обсягу продажу від факторів, що на нього впливають. 
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  3.Методом прямого розрахунку. В харчовій промисловості застосовують 

на основі раціональних норм споживання певного виду продукту на душу 

населення, чи  розрахунок обсягу виробництва від об’ємів закупленої сировини.  

  Розраховані показники обсягів продажу повинні порівнюватися з 

відповідними показниками перспективного плану підприємства. Якщо вони 

нижчі від передбачених планом необхідно внести в маркетингову програму 

додаткові заходи, або корегувати план. У плані продажу (збуту) вказується 

кількість продукції кожного виду, робіт, послуг, які будуть реалізовані. При 

рівномірних обсягів продажу на плановий період обсяг визначають (Q з ) 

ТперОсQз *         (3) 

 

де : 

Qз  ─ запланований обсяг реалізації (збуту) продукції грн.; 

 Ос  ─ середньодобовий обсяг реалізації (збуту), грн.. 

 T пер ─ запланований період збуту( дні, місяць, рік) 

 При нерівномірному виробництві план збуту складається на кожен місяць.   

 В річний план продажу (реалізації) включають: обсяг реалізації продукції на 

внутрішньому ринку; вартість реалізованих напівфабрикатів і комплектуючих 

виробів власного виробництва; експортні поставки; норматив запасів готової 

продукції; обсяги наданих робіт виробничого характеру. 

План реалізації (збуту) продукції визначається з обсягу виробленої (товарної 

продукції з урахуванням залишків товарів на складі, відвантаженої, але не 

оплаченої продукції. 

ЗГПкінЗГПпочТПРП          (4) 

 

      

де: 

РП – плановий обсяг реалізації (збуту), грн.; 

ТП  ─ плановий обсяг  виробленої (товарної) продукції, грн.; 

ЗГПпоч, ЗГПкін ─ залишки нереалізованої продукції на початок і кінець планового 

періоду, грн.   

  

Література: [ 2, 5, 6, 9, 10,  17] 

 

Питання для самоконтролю 
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1. Яке значення відіграє планування збуту в системі планування діяльності 

підприємства? 

2. Основні параметри впливу на збут. 

3. Сутність маркетингового дослідження ринку.  

4. Назвіть завдання маркетингової програми. 

5. Характеристика етапів планування збуту. 
 

 

ТЕМА 4. ПЛАНУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

План  

1. Виробнича потужність підприємства. 

2. Планування фонду робочого часу використання потужності. 

3. Розрахунок виробничої потужності. 

4. Баланс виробничої потужності. 

  

 Виробнича потужність підприємства – це максимально можливий випуск 

продукції необхідного асортименту і якості, або обсяг переробки сировини за 

одиницю часу при повному використанні виробничого обладнання і площ з 

урахуванням застосування сучасних технологій та удосконалення організації 

виробництва і праці. 

 Виробнича потужність підприємства обчислюється у натуральних та 

умовно-натуральних одиницях на рік, годину, добу, зміну. 

Натуральні показники на основі яких ґрунтується розрахунок виробничої 

потужності визначають згідно з номенклатурою продукції, передбаченої 

планом у фізичних одиницях. 

Умовно-натуральні показники дозволяють забезпечувати співставність 

різнорідної продукції (такої, що має різні фізичні одиниці виміру) та 

однорідної, що має різні корисні (споживні) властивості чи трудомісткість 

виготовлення. Робиться з метою спрощення розрахунків виробничої продукції, 

що випускається. 

 Планування виробничої потужності заключається в проведенні комплексу 

планових розрахунків, що дозволяє виявити вхідну, вихідну, середньорічну 

потужність та показники ступеня її використання.  

 Вхідна потужність (Пвх) визначається по існуючому обладнанню діючому 

на початок планового періоду. 

 Вихідна потужність (Пвих)  – це потужність на кінець планового періоду, 

що розраховується на основі вхідної (Пвх) , виведеної (Пвив), та введеної (П введ) 

потужностей. 

ПвивПвведПвхПвих        (1) 
 

Середньорічна потужність  (П сер. ) визначається: 

12

*

12

*
.

ТПвивТПввед
рПпПсер        (2) 

 
      

де:    
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Пп.р., Пввед.,  Пвив. - відповідно потужність на початок року, введена, 

виведена; 

Т – час експлуатації потужності в плановому періоді. 

 Ґрунтуючись на показнику середньорічної потужності розраховують:   

 1. Коефіцієнти планового ( К план.), фактичного (К факт.) її використання., 

екстенсивний, інтенсивний та інтегральний показники використання 

потужності.  

Псер

фактОВплан
фактКплан

)(
)(        (3) 

 

де: 

К план. (факт) ─ плановий  (фактичний) коефіцієнт використання потужності; 

ОВ план. (факт) ─ плановий  (фактичний) обсяг виробництва продукції, т; 

 П  сер. – середньорічна потужність, т. 

 2. Коефіцієнти інтенсивного використання потужності (Кінт) 

.

.

ОВвстан

ОВфак
Кінт   

     (4)  

      

де: 

ОВ факт – фактично вироблено продукції за встановленою потужністю, 

натуральні одиниці; 

ОВ встан. – обсяг продукції розрахований за встановленою продукцією, 

натуральні одиниці. 

3. Коефіцієнти екстенсивного використання потужності (К екст.) 

Тмакс

Тфакт
Кекст        (5) 

 

Т факт  – фактичний робочий час роботи обладнання ( доба, місяць, рік); 

 Т макс ─ максимально можливий час роботи обладнання протягом року,  доби. 

 4. Інтегральний коефіцієнт використання потужності (К інтегр.) 
КекстКінтКінтегр *       (6) 

 

В залежності від величини витрат часу, які враховуються при розрахунку 

виробничої потужності підприємства розрізняють: календарний фонд , 

номінальний та робочий (корисний ) фонд часу. 

 Календарний фонд часу  (Фкал.) виробничого обладнання є базою для 

розрахунку інших видів  фонду робочого часу в плануванні і визначається як 

добуток числа днів у даному календарному періоді  на число годин  роботи на 

добу.  

 Номінальний фонд робочого часу (Фном) обладнання залежить від числа 

календарних днів (Дк) і числа неробочих днів (Днер), а також від прийнятого на 

підприємстві режиму змінності роботи на добу.  
tДнерДкФном *)(        (7) 

 

де: 
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 t  ─ число годин роботи обладнання на добу в робочі дні за прийнятим 

режимом змінності з врахуванням скороченої тривалості зміни в святкові дні, 

або 
  КЗТпзДпсТЗДсвДкФном ***)(        (8) 

 

    

де:  

Дсв ─  число вихідних і святкових днів у плановому періоді; 

ТЗ  ─ тривалість робочої зміни, годин; 

Дпс  ─  число передсвяткові днів зі скороченою тривалістю робочої зміни; 

Тпз ─ час на який скорочена тривалість робочої зміни в передсвяткові і 

передвихідні дні, год; 

КЗ  – режим змінності роботи підприємства (одна, дві, три зміни). 

 Робочий ( корисний, або ефективний ) фонд часу роботи обладнання  

(Фпл. кор.) дорівнює різниці між номінальним часом і сумою витрат часу на 

ремонт, налагодження, переналагодження цього обладнання.   

Плановий фонд роботи обладнання розраховують: 

100
1(.

ТналТрем
ФномТналТремФномкорФпл


       (9) 

   

де: 

Т рем та Т нал. ─ час, який необхідно використати на проведення ремонту, 

наладки, переналадки обладнання, % до номінального часу; 

 Виробнича потужність розраховують по ведучому (основному)_ 

обладнанню ─ це устаткування на якому виконуються найголовніші операції 

виробничого процесу, після якого предмети праці становляться готовим 

продуктом з більшою ступеню готовності. Кількість та тип ведучого 

обладнання встановлені діючими галузевими інструкціями з визначення 

виробничої потужності.    При розрахунку виробничої потужності враховують 

все наявне технологічне устаткування і діюче, і недіюче , а також устаткування, 

що знаходиться в монтажі та на складі і призначене до введення в експлуатацію 

в розрахунковому періоді. 

     

Виробнича потужність потокової ліні (групи ліній) 

 

Виробнича потужність дільниці (групи дільниць) 

 

Виробнича потужність цеху ( декілька цехів) 

 

Виробнича потужність підприємства 

Рис.1. Послідовність розрахунку виробничої потужності) 

 

 Виробнича потужність підприємства визначається  як сума потокових 

ліній основного виробництва. В випадку предметної спеціалізації цехів 

потужність буде складатися з суми потужностей цих цехів, які в свою чергу 
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визначаються  на підставі кількості та потужності кожної потокової лінії, що 

знаходяться в цеху (рис.1). 

  Алгоритм  розрахунку виробничої потужності на підприємствах харчової 

промисловості: 

 1. З’ясовується технічна продуктивність устаткування ведучого 

(основного) технологічного обладнання. 

 2. Проводиться розподіл планового асортименту за потоковими лініями в 

відповідності до спеціалізації підприємства. 

 3. На основі даних будуються графіки продуктивності устаткування, 

з’ясовуються «вузькі» місця, намічаються заходи щодо їх ліквідації 

 4.  Визначається плановий  (максимально можливий) фонд роботи 

обладнання (потокових ліній, цехів) на добу, квартал, рік.  

  5. На основі вищеназваних показників розраховується потужність 

підприємства за зміну, добу, рік. 

 У загальному вигляді виробничу потужність провідного цеху, дільниці 

або групи технологічного обладнання з виготовлення однорідної продукції 

визначають: 
КОсеркорФплоПРвВПi *.*..     (10) 

 

  де: 

ВПі ─ виробнича потужність i – го підрозділу підприємства за одиницю часу;  

ПРв.о ─ продуктивність ведучого (основного) обладнання за одиницю часу; 

   Фплан кор. ─ плановий ( єфективний ) фонд часу роботи  обладнання;                                                              

 КО сер ─ середньорічна кількість обладнання. 

 Або: 

Тр

КОсеркорФпл
ВПi

*.
     (11) 

     

 де: 

Тр ─  трудомісткість виготовлення одиниці продукції з урахуванням 

коефіцієнта виконання норм 

КВН

НЧ
Тр      (12) 

  

де: 

НЧ ─  норма часу на виготовлення одиниці продукції, годин; 

КВН  ─  коефіцієнт виконання норми часу. 

 Із метою більш повної ув'язки проекту виробничої програми і 

виробничої потужності підприємства розробляють баланс виробничих 

потужностей. На основі балансу виробничих потужностей та в ході його 

розробки здійснюється:  

−  уточнення можливостей виробничої потужності;  

− визначення рівня забезпеченості виробничою потужністю програми робіт по 

підготовці виробництва нових виробів;  

− визначення коефіцієнта використання виробничих потужностей;  
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− виявлення внутрішньовиробничих диспропорцій та можливостей їх 

усунення;  

− визначення необхідності в інвестиціях для нарощування потужностей та 

ліквідації "вузьких місць";   

− виявлення потреби в обладнанні або виявлення надлишків обладнання;  

пошук найбільш ефективних варіантів спеціалізації та кооперування.  

 Баланс виробничої потужності за видами продукції на кінець планового 

року розраховується як сума потужності на початок року та її приросту за 

мінусом вибуття. 

 

Література:  [2, 3, 5 ─ 7,17] 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Виробнича потужність підприємства та показники її вимірювання. 

2. Методика розрахунку виробничої потужності на підприємстві. 

виробничу потужність підприємства. 

3. Показники, що характеризують рівень використання потужності 

підприємства. Основні напрямки підвищення використання потужності 

на підприємстві. 

4. Призначення та зміст балансу виробничої потужності. 

 

ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

План  

1. Зміст і завдання плану виробництва і реалізації продукції. 

2. Планування обсягів виробництва продукції у натуральному виразі. 

3. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному виразі. 

  

 Основне завдання виробничої програми – задоволення потреб споживача 

у високоякісній продукції, яка випускається підприємством при найповнішому 

використанні їх ресурсів та отримання максимального прибутку.  

Виробнича програма складається з двох частин: 

1. План випуску продукції в натуральному (умовно –натуральному вигляді). 

2. План виробництва  вартісному виразі. 

План виробництва і реалізації продукції складається за календарними 

періодами. Виробнича програма складається по підприємству в цілому, а також 

конкретизується по структурних підрозділах, цехах, відділеннях та дільницях. 

Планування виробничої програми на підприємствах харчової промисловості 

здійснюється  за наступними схемами. 

Для підприємств, що переробляють промислову сировину із стійкими 

якісними показниками і потужністю, яка визначається по готовій продукції 

застосовується такий порядок: 

1. Розраховується баланс потужностей та середньорічна потужність. 
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(Псер.). 

2.  Розраховується плановий час роботи підприємств. (Фпл.) 

Для підприємств, які працюють безперервно на протязі року і тижня, 

плановий час роботи визначаються за формулою: 
ФтехФремФкФпл     (1) 

де:    

Фк  ─  календарний фонд часу; 

Фрем . ─  час проведення поточного і капітального ремонтів; 

Ф тех..─ запинки що передбачені технологією   виробництва (проведення чистки, 

пропарки мойки обладнання, тощо). 

За таким режимом працюють спиртова, пивоварна, хлібопекарська, 

дріжджова. 

Для підприємств, які працюють перервно на протязі тижня і року 

плановий час роботи визначається:  
ФремФсвятФвихФкФпл     (2) 

 

де: 

 Фвих., Фсвят. ─  відповідно кількість вихідних і святкових днів за рік. 

3.  Планується коефіцієнт використання потужності (К). 

4. В багатономенклатурних виробництвах визначається асортимент 

продукції. 

5. Планується  обсяг виробленої продукції (виробнича  програма)  

підприємства (ОВ пл): 
ФплКПсерОВпл **.    (3) 

     

Для підприємств, що переробляють виключно сільськогосподарську 

сировину, якість якої не є стабільною, та потужність характеризується 

кількістю сировини, переробленої за добу розрахунок провидять   виходячи з 

балансу сировини та плануємого виходу продукції. 

100

* ВКС
ОВпл     (4) 

      

де: 

КС ─ кількість заготовленої сировини, т; 

В ─ плануємий вихід продукції, %. 

Виробнича програма розраховується у натуральних, умовно-натуральних, 

трудових і вартісних показниках (товарна та реалізуємо продукція). 

Вироблена (товарна) продукція (ТП) – це загальна вартість усіх видів 

готової продукції, напівфабрикатів робіт, послуг виробничого характеру. 

Обсяг її визначається без вартості внутрішньозаводського обороту, тобто 

без тієї частини готових виробів і напівфабрикатів, які використані для 

подальшої промислової переробки в межах одного підприємства. 

ВідхПослНФГПТП     (5) 

      

де: 
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ТП ─ вартість товарної продукції, тис. грн.; 

ГП ─ вартість   готової   продукції   основного, допоміжного, побічного, 

підсобного виробництва, що реалізується на сторону, тис. грн; 

НФ ─ вартість напівфабрикатів власного виробництва для постачання на 

сторону, тис. грн;  

Посл. ─ вартість робіт і послуг промислового характеру, тис. грн; 

Відх.. ─ вартість реалізованих відходів, тис. грн. 

 Не включається до обсягу виробленої (товарної) продукції доход, 

одержаний від непромислових видів діяльності підприємства зокрема, таких як: 

- перепродаж покупних матеріалів, напівфабрикатів, виробів, які відпускаються 

на сторону без додаткової промислової обробки на даному підприємстві (навіть 

якщо перевіряється їх якість, здійснюється розлив у пляшки, розфасування, 

пакування та інші подібні операції); 

- проведення технічного контролю, лабораторних аналізів, випробувань 

продукції тощо; 

- підготовка науково-технічної продукції; 

- надання транспортних, вантажно-розвантажувальних послуг та послуг з 

охолодження продукції; 

- діяльність із закупівлі, очищення, охолодження та теплової обробки молока 

для подальшої реалізації на молокопереробні підприємства; 

- ремонт автомобілів та товарів побутового призначення; 

- ремонт будівель та споруд; 

- збір (закупка) металевих і неметалевих відходів (металобрухту, макулатури 

тощо) без додаткової механічної, хімічної, термічної обробки, в результаті якої 

вони можуть бути безпосередньо використані для виробництва з них нових 

виробів (навіть, якщо зібрані відходи піддано чищенню, сортуванню, 

пакуванню); 

- виконання робіт з очищення стічних вод. 

- вартість капітального ремонту власного виробничого обладнання; 

- вартість продукції, виготовленої з сировини підприємства (за давальницькою 

схемою) на інших підприємствах; 

- вартість давальницьких або покупних сировини, матеріалів, заготовок у разі, 

якщо підприємство виробляє з них не готову продукцію, а здійснює одну або 

декілька операцій з її виготовлення, а також якщо здійснюється доробка 

(додаткова обробка) продукції. Наприклад, покрій одягу, виконання окремих 

операцій з пошиття одягу та виготовлення взуття, результатом яких є 

напівфабрикат, а не готова продукція; знесолювання нафти, рафінація та інші 

методи очищення олії, цукру, нанесення спеціального покриття на метали, 

труби, утеплення труб тощо;  

- вартість послуг сторонніх організацій з доставки продукції від станції 

відправлення до станції призначення; 

- продукція, що не відповідає стандарту, ТУ або умовам договору; 

- продукція, напівфабрикати і відходи, що використовуються на 

підприємстві (шоколадна галузь, солод, ферменти, барда, меляса тощо); 



26 

 

- покупні електроенергія, пар, вода, що відпускаються стороннім 

організаціям; 

- продукція підсобних виробництв непромислового характеру (їдалень, 

кафе, сільськогосподарських ділянок та інш.). 

- роботи і послуги невиробничого характеру (капітальний ремонт 

будівель, послуги транспорту підприємства, науково-дослідні та проектні 

роботи стороннім споживачам); 

Товарна продукція вимірюється у діючих та порівняльних цінах. У 

діючих для визначення обсягу продажу, витрат на 1 грн. товарної продукції. У 

порівняльних для розрахунку та динаміки обсягу виробництва, інших 

показників. 

До валової продукції (ВП) включається вартість всієї промислової 

продукції, виготовленої підприємством незалежно від міри її готовності та 

визначається за формулою: 
)НЗВкНЗВпТПВП     (6) 

де: 

НЗВп та НЗВк  ─ вартість залишків незавершеного виробництва 

відповідно на початок та кінець планового періоду, грн.. 

Реалізована продукція – це повністю виготовлена на підприємстві, 

відвантажена замовнику та оплачена ним продукція, роботи, послуги 
)()( ВОНкВОНпГПкГПпТПРП     (7) 

де: 

ГПп та ГПк – залишки готової, нереалізованої продукції на початок і кінець 

планового періоду, тис. грн.; 

ВОНп та ВОНк – вартість продукції відвантаженої, але не оплаченої 

споживачами на початок і кінець планового періоду, тис. грн.  

Обсяг продукції, що реалізується, обчислюється в діючих оптових цінах 

підприємства.  

 

Література: [ 3, 5 ─7, 16, 17] 

 

Питання для контролю знань 

 

1. Основний зміст та склад складається виробнича програми 

підприємства. 

2. В яких показниках розраховується виробнича програма? 

3. Які особливості формування виробничої програми в промисловості ? 

4. Як визначається обсяг  виробленої (товарної) , валової реалізованої 

продукції? 

5. Розрахунок виробничої програми на основі балансу сировини. 

6. Розрахунок виробничої програми на основі балансу потужності. 
 

 

ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

План лекції 
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1. Завдання та зміст плану. 

2. Планування підвищення ефективності виробництва. 

3. Джерела фінансування заходів плану. 

 

План організаційно-технічного розвитку виробництва  спрямований на 

використання ресурсів за рахунок впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу. Планування відбувається і   розроблюється за такими напрямками: 

  І ─ Створення, освоєння нової продукції та підвищення якості продукції, 

що випускається; 

 ІІ ─ Впровадження нової техніки і прогресивних технологій, механізація 

й автоматизація виробничих процесів;  

 ІІІ ─ Удосконалення управління, планування і організації виробництва і 

праці; 

ІV ─ Ремонт, заміна і модернізація основних фондів; 

 V ─ Підвищення ефективності використання матеріальних і паливно-

енергетичних ресурсів; 

 VІ ─ Заходи щодо ліквідації забруднення зовнішнього середовища і 

благоустрою територій; 

VІІ  ─ Наукова організація праці; 

 VIII ─ Науково-дослідницькі та дослідно - конструкторські роботи на 

підприємстві. 

При розробці плану використовується система показників технічного і 

організаційного рівня виробництва, що характеризують: технічний рівень 

виробництва, стан технології, рівень організації виробництва, рівень 

вироблюваної продукції та використання трудових ресурсів, основних 

виробничих фондів, ефективність виробництва.  

Планування здійснюється у такій послідовності: 

1. Розраховують капітальні (початкові інвестиції) нові і загальні. 

Початкові інвестиції  ─ це витрати початкового інвестування проекту. До 

складу нових капітальних витрат (початкових інвестицій, Кн) входять витрати 

на:   придбання нового обладнання  ( Вобл), транспортно-заготівельні витрати  по  

доставці   обладнання на склад підприємства,  ( Вт.з),  монтажні роботи  ( Вм,),  

проектні роботи (Вп.),  демонтаж замінюваного обладнання  ( Вд), 

добудовування будівель, що викликане впровадженням заходу (Вб),  

контрольно-вимірювальні прилади (ВКВП), інші невраховані витрати, пов’язані з 

впровадженням заходу (ВН). З цієї суми вираховується вартість реалізації 

замінюваного обладнання або вартість обладнання, що реалізується по ціні 

металолому  ( Вреал). 

Нові  капітальні вкладення розраховують: 

 

          ВреалВнВквпВбВдВпВмзВтВоблКн  ..                                (1)          

 

Якщо, при впроваджені заходу змінюється обсяг виробництва, і має місце 

демонтаж старого обладнання, вартість якого не перенесена повністю на 
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собівартість продукції, і старе обладнання реалізується, то розраховуються 

загальні капітальні витрати (початкові інвестиції) : 

                                    ПпрНОККзалКнПІ                                               (2) 14.2 

 

де: 

 Кзал. – залишкова вартість демонтованого обладнання (недоамортизована 

частина вартості обладнання), тис. грн; 

 ± НОК – зміна нормативу власних обігових коштів відповідно зміни обсягу 

виробництва, тис. грн; 

Ппр – податок на прибуток від продажу старого обладнання, тис. грн. 

 Недоамортизована частина вартості обладнання (Кзал). визначається за 

такою формулою: 
)*1(* ТКпКзал                                                             (3) 

 

де: 

 Кп  ─ початкова вартість обладнання, тис. грн; 

   ─ норма амортизації;  

 Т ─ строк служби, роки. 

  

 2. Розраховують додатковий прибуток за результатами впровадження 

заходу, який може бути  отриманий  шляхом: 

 2.1. Збільшення обсягів виробництва продукції  (Пов).  
ОВСбЦПов  *)(                                                  (4) 

 

де: 

Ц ─ ціна одиниці виробу, грн.; 

Сб ─ собівартість одиниці виробі до впровадження заходу, грн.; 

ОВ ─ приріст обсягу виробництва після впровадження заходу, натуральні 

одиниці виміру. 

 2.2. Зниження собівартості продукції  (Пс).  
ОВпСпСбПс *)(        (5) 

 

де:  

Сб та Сп ─ собівартість одиниці виробу до впровадження та після впровадження 

проекту, грн.; 

ОВ п ─  обсяг виробництва за проектом, натуральні одиниці виміру. 

 2.3. За рахунок структурних зрушень в асортименті  (Пст)  
ОВпЦпЦбПст *)(                                                      (6) 

 

де:  

Цб  та Ц п ─  ціна одиниці виробу до т після впровадження заходу, грн.; 

ОВ п ─ обсяг виробництва за проектом, натуральні одиниці виміру; 
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 Загальний додатковий прибуток  (ДП) від реалізації заходу плану 

становить: 
ПстПсПовДП        (7) 

 

Або 
)()( СТПбТПбСТПпТПпДП        (8) 

 

де: 

ТПп та  ТПб  ─ вироблена (товарна) продукція після та до впровадження заходу,  

тис. грн.; 

СТПп та СТПб ─ собівартість  виробленої (товарної) продукції після та до 

впровадження заходу, грн. 

 3. Розраховують чистий грошовий потік (ЧГП)  це фінансовий показник, 

який використовують в розрахунках інших показників ефект  : 
АмППРДПЧГП                                                 (9) 

де: 

ППР ─ податок на прибуток, розрахований  відповідно діючому законодавству; 

Ам ─ сума річних амортизаційних відрахувань по нових капітальних 

вкладеннях.  

 4. З метою уникнення ризику в майбутньому розраховують  теперішню 

вартість (ТВ). Це вартість майбутніх доходів на теперішній період, яка 

визначається шляхом дисконтування чистого грошового доходу. 
КдискЧГПТВ *  (10) 

 

де: 

К диск – коефіцієнт дисконтування по роках;  

tp
Кдиск

)1(

1


     (11) 

 

де. 

p  ─  норма дисконту, розраховується за обліковою ставкою НБУ  

t ─ життєвий цикл проекту. 

 5. Визначають чисту теперішню вартість (ЧТВ), що представляє різницю 

між теперішньою вартість і величиною початкових інвестицій 

 
 

ПІТВЧТВ   

   (12) 

 

 6. Розраховують індекс доходності (ІД) – відношення теперішньої 

вартості майбутніх потоків проекту до початкових інвестицій. 

ПІ

ЧТВ
ІД      (13) 
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 7. Розраховують строк (період) окупності інвестицій (ПО). Він визначає   

кількість років, за які початкові інвестиції повністю окупають 

ся і розраховується за формулою: 

ЧТВ

ПІ
ПО      (14) 

     

 Джерелами фінансування плану можуть бути: 

 1. Власні ресурси підприємства ( амортизаційні відрахування на 

реновацію основних фондів, частина прибутку, яка залишається в 

розпорядженні підприємства, та виручка від непотрібних основних фондів 

підприємства, акцій). 

 2. Кошти приватних інвесторів. 

 3. Кредити банків. 

 4. Державні ресурси. Це фінансування з державного та місцевих бюджетів 

випуск державних цінних паперів з метою використання коштів на інвестиції, 

тощо. 

 Вибір джерела витрат на здійснення заходів технічного і організаційного 

розвитку залежить від характеру заходу, терміну його впровадження, потреби у 

ресурсах. Однією з форм залучення фінансування є створення спільних 

підприємств на основі стратегічного партнерства. Як правило, у цьому випадку 

очікуються і інвестиції у вигляді обладнання для модернізації, або створення 

нових виробництв.        

 

Література:  [3 ─ 7] 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Основне призначення та зміст плану організаційно-технічного розвитку 

підприємства. 

2. Характеристика розділів плану організаційно-технічного розвитку 

підприємства. 

3. Методика розрахунку основних показників плану організаційно - технічного 

розвитку підприємства. 

4. Основні  та додаткові показники економічної ефективності впровадження  

заходів плану. 

5. Джерела фінансування заходів плану організаційно-технічного розвитку.      
 

ТЕМА 7.  ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

План  

1.Змст і завдання фінансового плану. 

2. Оцінка фінансового стану на основі балансу доходів і витрат. 

3. Планування прибутковості підприємства та показники її вимірювання. 

 

 Усі грошові відносини становлять зміст фінансової роботи підприємства. 

таким чином, фінансова діяльність будь-якого підприємства полягає у :  
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 − визначення джерел коштів; 

 − визначенні напрямків і форм фінансування; 

 − оптимізації структури капіталу; 

 − проведенні розрахунків з постачальниками, державними органами. 

  Фінансове планування на підприємстві – це безперервний процес 

планування надходження і використання фінансових ресурсів, встановлення 

оптимального співвідношення у розподілі доходів підприємницької структури. 

Фінансовий план характеризує кінцеві показники діяльності підприємства. 

Основна мета складання фінансового плану – взаємоузгодженість доходів і 

витрат у плановому періоді. 

 Фінансові плани за тривалістю поділяються на:  

 Довгострокові (3-5 років з розбивкою по роках) 

 Поточні ( рік, розбивка по кварталах) 

 Оперативні ( на квартал з розбивкою по місяцях) 

  Кожне підприємство самостійно визначає форму і розроблює власний 

порядок складання доходів і видатків, який включає такі розділи: 

 1. Доходи й находження коштів. 

 2. Витрати й відрахування. 

 3. Кредитні взаємовідносини з банком 

 4. Взаємовідносини з бюджетом.  

  Для складання планового балансу доходів і видатків використовуються 

дані про виробничо-господарську діяльність підприємства в плановому періоді, 

плановий прибуток, його використання, амортизаційні відрахування, приріст 

власних оборотних коштів, обсяги і джерела капіталовкладень, надходження й 

сплата ПДВ та інші розрахунки. 

  Баланс доходів і видатків складається по всіх видах діяльності.: 

операційній, інвестиційній та фінансовій.  

 Плановий баланс доходів і видатків підприємства складається на рік з 

розбивкою на квартали. Розділи і статі балансу наступні: 

 I. Доходи і надходження: 

1. Чистий прибуток 

2. Амортизаційні відрахування 

3. Приріст стійких пасивів 

4.ПДВ, що находить у складі виручки від реалізації (податкове забов’язання) 

 5. Інші джерела фінансування капітальних вкладень (крім банківського 

кредиту 

 II. Видатки й відрахування: 

1. Капітальні вкладення у виробничі об’єкти в т.ч. 

з власного прибутку 

з інших джерел 

2. Витрати на ремонтно-профілактичні заходи, які не включаються до валових 

витрат 

3. Приріст нормативу власних оборотних коштів 

4. Видатки з прибутку у т.ч. 
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виробничо-технічний розвиток 

соціальні потреби 

матеріальне заохочення 

5. Платежі вище стоячій організації 

6. Інші видатки з прибутку 

7.ПДВ, що сплачується підприємством постачальникам (податковий кредит 

 111. Кредитні взаємовідносини з банками: 

1. Одержання довгострокових кредитів на капіталовкладення 

2. Сплата боргів за кредити, отримані раніше 

3. Сплата процентів за користування кредитами. 

  1У. Взаємовідносини з бюджетом: 

Платежі в бюджет і позабюджетні фонди: 

1.ПДВ 

2. Податок на прибуток 

3. Інші податки 

4. Внески прибутку до позабюджетних фондів 

  У першому розділі “Доходи й надходження” можуть відображатися 

кошти централізованих джерел фінансування (для державних підприємств); 

прибуток та економія від зниження собівартості будівельно - монтажних робіт, 

які виконуються господарським способом; надходження від функціонування 

об’єктів соціальної сфери (гуртожитків, дошкільних установ і т.д.); акціонерний 

збір та ін. 

  Якщо баланс доходів і видатків складено правильно, то різниця між 

першим і другим розділами дорівнює сумі різниць платежів в бюджет і 

кредитних взаємовідносин із бюджетом. 

  У відповідності до Стандартів бухгалтерського обліку ПБО з під 

прибутком розуміють суму на яку доходи перевищують пов’язані з їх 

отриманням витрати. 

   Розглядають наступні види прибутку 

1. Валовий прибуток = Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

–  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).   

2. Прибуток від операційної діяльності = Валовий прибуток + інші операційні 

доходи  - Адміністративні витрати – Витрати га збут – Інші операційні 

витрати. 

3. Прибуток від звичайної діяльності  до оподаткування = Операційний 

прибуток +Доход від участі в капіталі +Інші фінансові доходи + Інші доходи 

– Фінансові витрати – Витрати від участі в капталі  - Інші витрати. 

4.  Прибуток від звичайної діяльності  = Прибуток від звичайної діяльності до 

оподаткування – Податок на прибуток. 

5. Чистий прибуток = Прибуток від звичайної діяльності + Прибуток від 

надзвичайної діяльності. 

 Основною, складовою чистого прибутку є валовий прибуток, або 

прибуток від реалізації. На підприємствах харчової промисловості цей 

прибуток планується наступними методами: 

1. Прямого обчислення. 

2. За показником витрат на одну гривню товарної продукції. 
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3. Нормативним. 

        4. Аналітичним методом. 

 Отриманий прибуток є об’єктом розподілу. У розподілі прибутку можна 

виділити два етапи. На першому етапі учасниками розподілу є держава та 

підприємство. На другому етапі здійснюється  розподіл прибутку після 

здійснення платежів в бюджет. Його  доцільно планувати наступні фонди: 

Резервний (призначений для внутрішнього страхування на покриття 

непередбачених витрат); виробничого розвитку (для фінансування технічного 

переозброєння, реконструкції); виплати акціонерам; матеріального заохочення; 

соціального забезпечення. 

Прибуток показує абсолютний ефект діяльності без урахування 

використаних при цьому ресурсів, тому він доповнюється відносним 

показником рентабельність. У загальній формі він обчислюється як відношення 

прибутку до витрат. 

Рентабельність виробничих фондів, (рентабельність  виробництва)- 

розраховують як відношення загального (валового) прибутку підприємства  до 

вартості середньорічної основних виробничих фондів і оборотних коштів, 

вимірюється у відсотках: 

Рентабельність  активів характеризує ефективність використання 

наявного майна підприємства  і визначається  як відношення  загального 

прибутку за рік (весь прибуток отриманий від усіх видів діяльності до його 

оподаткування та розподілу  до  середньорічної вартості активів майна, 

вимірюється у відсотках  

Рентабельність власного капіталу  визначає верхню межу дивідендів і 

показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних 

коштів , визначається  як відношення  чистого прибутку до вартості активів 

створених за рахунок власних коштів, вимірюється у відсотках. 

Рентабельність продукції  характеризує ефективність витрат на 

виробництво і збут продукції.  Розрізняють:  рентабельність реалізованої 

продукції та  рентабельність окремого  виду виробу. 

Рентабельність реалізованої  продукції розраховується  як відношення 

прибутку від реалізації всієї продукції до повної собівартості реалізованої 

продукції, вимірюється у відсотках. 

Рентабельність окремого  виду виробу розраховується як відношення 

прибутку  від певного виду  виробу до її собівартості, розраховується у 

відсотках. 

  

Література:  [ 2 ─7, 17 ] 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Значення фінансового планування на сучасному підприємстві. 

2. Дайте  характеристику механізму формування фінансових результатів 

діяльності підприємства.  

3. У чому полягає оцінка фінансового стану підприємства. 
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4. Які існують методи розрахунку прибутковості підприємства існують та їх 

сутність? 

5. Які основні фактори впливають на формування прибутку підприємства? 

6. Яким чином можна розрахувати потребу в оборотних коштах? 

7. Призначення та зміст розрахунку рентабельності підприємства. 

8. Яка система оподаткування застосовується на підприємстві? 

 

 

ТЕМА 8. ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

План  

1.Зміст і завдання оперативно-виробничого планування. .  

2. Види і системи оперативно-виробничого планування.  

3.Складання оперативно-виробничих планів на підприємствах різного типу 

виробництв.  

 

 Основним завданням оперативного планування на підприємстві є 

забезпечення:  

- ритмічного виробництва відповідно до встановлених обсягів  і номенклатури, 

а також своєчасного виготовлення і постачання продукції споживачам;  

-  максимальної безперервності виробництва,  

- рівномірності та комплектності завантаження устаткування, працівників і 

площ, що сприятиме кращому використанню виробничих фондів; 

 За обсягом робіт, що виконуються у відповідності зі змістом оперативно-

календарне планування розподіляється на календарне планування та 

диспетчерське регулювання. 

 Календарне планування – це деталізація річної виробничої програми 

підприємства за строками запуску-випуску кожного виду продукції і за 

виконавцями як на рівні цехів та к і на виробничих дільницях, місцях. 

 Календарне планування містить розробку:  

- календарно - планових нормативів;  

    - планів – графіків руху предметів праці в часі і просторі у процесі 

виробництва;  

- у процесі календарного планування виконуються розрахунки завантаження 

устаткування та площ; 

     - доведення виробничих завдань на основі розроблених планів-графіків до 

підрозділів, виробничих дільниць і робочих місць. 

 Диспетчерське регулювання  - це процес, який забезпечує оперативне 

регулювання процесу виробництва шляхом систематичного обліку та контролю 

за виконанням змінно-добових завдань, поточної підготовки виробництва, 

оперативного усунення недоліків і відхилень, що виникають. 

 У зв’язку з різними об’єктами планування розрізнять міжцехове і 

внутрішньо цехове оперативно-календарне планування.  
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 Міжцехове  включає встановлення цехам взаємопов’язаних виробничих 

завдань, розроблених за даними виробничої програми  підприємства і 

забезпечення узгодженості у роботі цехів при виконанні цієї програми. 

 Внутрішньо цехове планування спрямоване  на розподіл номенклатури 

робіт, які задані календарним планом цеху  між дільницями, і доведенням 

планових завдань до кожної виробничої дільниці до кожного робочого місця.  

 Найбільшого розповсюдження в теперішній час набули по детальна, 

позамовна і по комплектна системи оперативного планування, які 

застосовуються на багатьох великих підприємствах 

По детальна система планування призначена для умов стабільного, та 

високоорганізованого виробництва.  За цією системою планується і 

регулюється рух виконання робіт, технологічних операцій і виробничих 

процесів по кожній деталі (виробу) на певний плановий період – час, зміну, 

день, тиждень. В основі лежить планування такту і ритму роботи поточних 

ліній, дільниць, правильне визначення технологічних, транспортних, страхових 

запасів та підтримання розмірів їх на розрахунковому рівні. 

Позамовна система оперативного планування   застосовується переважно 

в одиночному та дрібносерійному виробництві з його різною номенклатурою і 

незначними обсягами робіт. Об’єктом планування є замовлення,  що містить 

декілька однотипних робіт конкретного споживача-замовника.  Базується на 

розрахунках тривалості виробничого циклу та нормативах випереджання за 

якими встановлюються бажані замовником терміни виконання замовлень 

Покомплектна система застосовується у серійному і масовому 

виробництві  більше у машинобудівництві. Планова одиниця вузли. 

Планування не по деталях окремого найменування а за укрупненими групами 

вузлами. 

Планування на склад або ринок   здійснюється  при випуску продукції та 

її постачанню на продаж у значних обсягах при невеликій трудомісткості і 

невеликій кількості технологічних операцій. При цій системі визначається 

необхідна кількість готових виробів які повинні постійно знаходитись у 

проміжних або кінцевих стадіях виробництва і продажу продукції. 

 Оперативно – виробниче планування для масового виробництва – 

характеризується стійким випуском обмеженої номенклатури виробів, великим 

обсягом випуску, високим рівнем безперервності і ритмічності виробничого 

процесу, широким застосуванням методів потоку. Головним завданням 

оперативного планування у таких умовах є організація і забезпечення 

безперервного руху деталей і виробів за операціями виробничого потоку та 

виконання цих операцій у встановленому ритмі роботи.  Основним календарно 

- плановим нормативом у масовому виробництві є такт і ритм роботи потокових 

ліній, кількість робочих місць та їх завантаження, розмір заділів. Серійне 

виробництво характеризується випуском більш обмеженої номенклатури 

виробів  періодично повторювальними серіями. Головним завданням 

оперативно-календарного планування  при серійному виробництві – 

забезпечити періодичність виготовлення виробів відповідно до плану при 

повному та рівномірному завантаженні устаткування, площ, робітників. Для 

цього вирішення виконуються розрахунки, що визначають:  розміри партій 
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виготовлення виробів,  нормативний розмір партій деталей і періодичність 

їхнього запуску-випуску,  тривалість виробничих циклів виготовлення деталей, 

вузлів і серій виробів, випередження запуску-випуску партій деталей, запаси. 

Основним  календарно - плановим розрахунком у серійному виробництві є 

визначення серії виробів і нормативного розміру партії запуску заготівок, 

деталей у виробництво.  

Одиночне виробництво характеризується   виготовленням різних виробів 

одиницями  або невеликими серіями за окремими замовленнями без регулярної 

повторюваності у плановому періоді. Головне завдання оперативного 

планування на підприємствах цього типу є забезпечення: своєчасного 

виготовлення різних виробів відповідно до узгодженого терміну, встановленого 

замовником, а також рівномірного завантаження і роботи  усіх виробничих 

підрозділів та ланок при більш коротких виробничих циклах і менших витратах 

на виготовлення продукції. Календарно - планові розрахунки  у одиночному 

виробництві  проводять у порядку зворотному доходу технологічного процесу, 

починаючи від заключної фази, тобто випробування виробу і включають: 

- розрахунок тривалості виробничого циклу виготовлення виробу, 

- визначення календарних випереджень у роботі окремих виробничих 

підрозділів із виготовлення виробу, 

- складання плану - графіка виконання замовлення, 

- складання зведеного графіків виконання замовлень, що встановлені у 

виробничій програмі на плановий період, 

- розрахунку завантаження устаткування  і виробничих площ по 

календарним періодам   і корегування  зведеного графіка з метою вирівнювання 

завантаження по окремим плановим періодам.  

 

Література:  [4 ─ 6, 17] 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Яке основне завдання оперативного планування? 

2. У чому полягає сутність календарного планування та диспетчерського 

регулювання? 

3. Назвіть види оперативно-календарного планування. 

4. Особливості оперативного планування на підприємствах різних типів 

виробництва 

5. Які показники розраховують при оперативному плануванні. 

6. Охарактеризуйте види і системи оперативно-виробничих планів. 
 

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; 
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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; 

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. 
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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; 

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; 
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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: 

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; 
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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; 

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; 
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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 

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 
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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 

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; 
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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; 

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. 
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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; 

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.; 
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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) 

100
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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;  
 

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 Виробнича собівартість 
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продукції,од. 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; 

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; 
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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. 

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; 
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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; 

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: 
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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. 

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. 
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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) 
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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 %. 

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: 
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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. 

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

96.Вкажіть формулу для розрахунку необхідної кількості енергії для 

освітлення: 

а) 
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Де Чп.в п.. - чисельність промислово-виробничого персоналу. 

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

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: 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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. 
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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. 

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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