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Пояснювальна  заПиска

Самостійна  робота  студентів  є  складовою  навчального  процесу, 
важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активі
зації  засвоєння  студентом  знань  та  їх  реалізації,  основним  засобом 
опану вання  навчального  матеріалу  в  час,  вільний  від  обов’язкових 
навчальних занять.

Мета  самостійної  роботи  студентів —  сприяти  засвоєнню  в 
повному обсязі нав чальної програми дисципліни “Методи аналізу  і 
планування в промисловості” та формуванню самостійності як осо
бистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає 
в  умінні  систематизувати,  планувати  та  контролювати  свою  діяль
ність.

Завдання самостійної роботи студентів — засвоєння певних знань, 
умінь, нави чок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх за
стосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а та
кож виявлення прогалин у системі знань із предмета “Методи аналізу 
і планування в промисловості”.

Зміст самостійної роботи студента з дисциплі ни “Методи аналізу 
і планування в промисловості” визначається навчальною програмою 
дисципліни, методич ними матеріалами, завданнями викладача.

Самостійна  робота  студента  забезпечується  системою  навчаль
нометодичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дис
ципліни “Методи аналізу і планування в промисловості”: підручник, 
навчальні та методичні посібники, методичні матеріали для самостій
ної роботи студентів, конспект лекцій, практикум тощо.

Самостійна  робота  студентів  з  навчальної  дисципліни  “Методи 
аналізу  і планування в промисловості” організовується з дотриман
ням низки вимог:

• обґрунтування  необхідності  завдань  загалом  і  конкретного  за
вдання зокрема;

• надання детальних методичних рекомендацій щодо вико нання 
роботи;

• надання  можливості  студентам  виконувати  творчі  роботи,  які 
відповідають  умовнопрофесійному  рівню  засвоєння  знань,  не 
обмежуючи їх виконанням стандартних завдань;
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• підтримання постійного зворотного зв’язку зі студентами у про
цесі  виконання  самостійної  роботи,  що  є  чинником  ефектив
ності навчального середовища

Перелік  завдань  для  самостійної  роботи,  форми  її  організації  та 
звіт ності, термін виконання та кількість балів, які можна отримати за 
виконання завдань, визначаються викладачем кафедри при розробці 
робочої навчальної програми дисципліни (розділу “Самостійна робо
та студентів”).

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну “Методи аналізу 
і планування в промисловості”, повинні бути проінформовані викла
дачем щодо організації самостійної роботи, її форм та видів, термінів 
виконання, форм контролю та звітності, кількості балів за виконання 
завдань.

Організацію,  контроль  процесу  та  змісту  самостійної  ро боти  і  її 
результатів здійснюють викладачі кафедри.

Оцінки  (бали),  одержані  студентами  за  виконання  різних  видів 
самостійної роботи, фіксують викладачі і доводять їх до відома сту
дентів.
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ТемаТичний  План 
дисципліни 

“меТоди  аналізу  і  Планування  в  ПромисловосТі”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи аналізу 
і планування у промисловості

1 Роль аналізу і планування в системі управління 
промисловими підприємствами

2 Методика та інструменти плановоаналітичних розрахунків 
3 Інформаційне забезпечення аналізу та планування у 

промисловості
Змістовий модуль ІІ. Методи аналізу господарської 
діяльності промислових підприємств

4 Аналіз фінансовомайного стану промислових підприємств
5 Аналіз фінансових результатів діяльності промислових 

під при ємств
6 Аналіз інвестиційної діяльності промислового підприємства
7 Аналіз виробництва та реалізації промислової продукції 
8 Аналіз ресурсозабезпечення промислових підприємств
9 Аналіз витрат на виробництво продукції

10 Комплексний аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища 
промислового підприємства методом SWOT
Змістовий модуль ІІІ. Методи планування господарської 
діяльності промис ло вих підприємств

11 Маркетингові дослідження і планування реалізації продукції
12 Планування виробництва промислової продукції
13 Планування ресурсозабезпечення промислових підприємств
14  Планування діяльності підрозділів виробничої 

інфраструктури промислових підприємств
15 Планування витрат промислових підприємств
16 Фінансове планування діяльності промислових підприємств
17 Бізнеспланування 

Разом годин: 108
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меТодичні  вказівки 
для  самосТійного  вивчення  кожної  Теми

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи аналізу 
і планування у промисловості

Тема 1. роль аналізу і планування в системі управління 
промисловими підприємствами

Взаємозв’язок загальних функцій управління. Аналіз і плануван
ня в умовах ринку. Об’єкт і пред мет навчальної дисциплани. 

Функції  і  зав дан ня еконо міч ного аналізу. Основні категорії еко  
но  мічного  аналізу:  показники,  фактори,  резерви,  їх  класи фік а   ція. 
Харак те рис тика показників, які використовують в ана   лізі діяльності 
промислових підприємств. Зміст і процедури ком плек  сного аналізу в 
промисловості.

Змістова характеристика планування як орієнтованої на майбутнє 
діяльності з прийняття рішень. Альтернативність вибору та критерії 
прийняття раціональних рішень. Концепції планування: формальний 
і  системний  підходи  у  плануванні.  Система  планів.  Класи фіка цій ні 
ознаки та різновиди планів промислового підприємства. Зміст планів 
і  організація  їх  розробки.  Види  та  напрями  планування  діяльності 
промислових підприємств.

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Харак те рис тика показників, які використовують в ана   лізі гос

подарської діяльності промислових підприємств. 
3. Види та напрями планування діяльності промислових підпри

ємств.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Аналіз  і планування як функції управління промисловим під

приємством в умовах ринку. 
2. Основні  категорії  еко   но  мічного  аналізу:  показники,  фактори, 

резерви, їх класи фік а   ція.
3. Харак те рис тика показників, які використовують в ана   лізі гос

подарської діяльності промислових підприємств. 
4. Процес планування і вибір рішень.
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контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1.  ... —  це  сукупнiсть  послiдовних  аналiтичних  процедур,  якi 

мають на меті одержання заключень, висновкiв та рекомендацiй 
щодо прийняття оптимальних рiшень стосовно дослiджуваного 
економiчного об’єкта чи явища:

а) аналiз;
в) iндукцiя;
б) синтез;
в)дедукцiя.

2. спосiб дослiдження вiд загального до часткового, вiд резуль-
татiв до причин — це ...

а) дедукцiя;
в) синтез;
б) iндукцiя;
г) аналiз.

3.  за  допомогою  ...  аналiзу  дають  якiсну  характеристику 
об’єкта,  що  аналiзується,  встановлюють  причинно-наслiдковi 
зв’язки:

а) оцiночного;
б) пошукового;
в) діагностичного.

4. економiчний аналiз за перiодом дослiдження подiляють на: 
а) внутрiшньогосподарський i мiжгосподарський;
б) попереднiй (перспективний) i наступний (ретроспективний);
в) комплексний i тематичний.

5.  ... —  це  метод,  за  допомогою  якого  дають  оцiнку  та 
обґрунтовують ефективнiсть управлiнських рiшень у бiзнесi:

а) дiагностичний аналiз;
б) функцiональновартiсний аналiз;
в) маржинальний аналiз.

Література [2, гл.1; 3, гл.1; 5, гл.1]
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Тема 2.  методика та інструменти планово-аналітичних 
розрахунків

Аналітичний  метод  дослідження  та  його  особливості.  Методика 
економічного  аналізу  і  її  елементи.  Класифікація  методів  аналізу  за 
рівнем об’єктивності  (формалізовані  і неформалізовані) та за рівнем 
аналітичності (наївні та причиннонаслідкові).

Характеристика основних методів планування: екстраполяційного, 
інтерполяційного,  пробностатистичного,  балансового,  матричного, 
економікоматематичного та факторного. 

Методи  прогнозування  показників  діяльності  промислового  під
приємства. Якісні (експертні) методи прогнозуваня. Кількісні (статис
тичні) методи прогнозування.

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Аналітичний метод дослідження та його особливості.
3. Характеристика  основних  методів  планування:  екстраполяцій

ного, інтерполяційного, пробностатистичного, балансового, мат
ричного, економікоматематичного та факторного. 

4. Методи прогнозування показників діяльності промислового під
приємства.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Аналітичний метод дослідження та його особливості.
2. Методика економічного аналізу і її елементи.
3. Класифікація методів аналізу за рівнем об’єктивності та за рів

нем аналітичності.
4. Характеристика  основних  методів  планування:  екстраполяцій

ного, інтерполяційного, пробностатистичного, балансового, мат
ричного, економікоматематичного та факторного. 

5. Методи прогнозування показників діяльності промислового під
приємства.

контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1. сукупнiсть iнформацiйних pecypciв i методiв їx органiзацiї, 

необхiдних  i  придатних  для  реалiзацii  аналiтичних  процедур, —  
це ...:

а) iнформацiйне забезпечення аналiзу;
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б) предмет економiчного аналiзу;
в) економiчнi показники.

2.  система  думок,  мipкувaнь,  якi  вираженi  мовою  цифр, —  
це ...:

а) економiчнi показники;
б) аналiтична таблиця;
в) графiки.

3.  розроблення  програми  аналiзу,  аналітичне  опрацювання 
показникiв, оформлення результатiв аналiзу — це ...:

а) етапи аналiтuчнux дослiджень;
б) об’єктu аналiзу;
в) предмет аналiзу.

4.  визначення  причинних  зв’язкiв  i  залежностей  показникiв — 
це ... етап аналiтичноi роботи:

а) пiдготовчий;
б) основний;
в) завершальний.

5. завершальний етап аналiзу — це ...:
а) розробка програми аналiтичнux дослiджень, вибiр об’єкта аналiзу, 

розробка таблиць, збiр інформації;
б)  аналiтичне  опрацювання  аналітичної  інформації,  виявлення 

нeвикopиcтaниx резервiв;
в)  узагальнення  результатiв  аналiзу  та  їх  оформлення,  розроб

ка  заходiв  для  усунення  недолiкiв  та  пропозицiй  щодо  вироблення 
оптимальниx управлiнськux рiшень.

Література [2, гл. 3, 4, 5; 3, гл. 3; 6, гл. 4]

Тема 3.  інформаційне забезпечення аналізу та планування 
у промисловості

Види інформації та її роль у плановоаналітичний роботі. Система 
інформаційного  забезпечення  у  промисловості:  перелік  інформацій
них одиниць (склад інформації), закономірності її формування та вико
ри стан ня;  побудова  схем  документообігу  та  інформаційних  моделей. 
Ос нов ні  способи  формування  бази  даних:  сканування,  моніторинг, 
прогнозування.
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Характеристика  планової  інформації.  Класифікація  обліково
звітної  інформації підприємства за такими ознаками: функціональне 
призначення,  зміст  звіт ності,  рівень  узагальнення  даних,  спосіб  і  пе
ріо дичність по дан ня, харак тер користувачів. Особливості заповнення 
фінан  со вої  та  подат ко вої  звітності.  Характеристика  основних  форм 
стати стичної звітності про мислових підприємств.

Склад і призначення необлікової інформації. Підготовка еконо міч
ної інформації до використання в плановоаналітичній роботі. 

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Види інформації та її роль у плановоаналітичний роботі.
3. Система інформаційного забезпечення у промисловості. 
4. Характеристика планової інформації. 
5. Склад і призначення необлікової інформації. 

контрольні питання і навчальні завдання
1.  Інформаційне забезпечення аналізу у промисловості.
2.  Інформаційне забезпечення планування у промисловості.
3. Способи формування бази даних.
4. Особливості заповнення фінан  со вої звітності. 
5. Особливості заповнення подат ко вої звітності. 
6. Форми стати стичної звітності про мислових підприємств.

контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1.  комплексний  та  тематичний  анaлiз —  це  класифiкація 

економічного аналізу за ...:
а) об’єктaмu;
б) просторовою ознакою;
в) ступенем охоплення об’єктiв.

2. Принцип ... передбачає визначення прiоритетiв у досягненнi 
поставленої мети, черговостi здiйснення заходiв, спрямованих на 
пiдвищення ефективноcтi дiяльноcтi, швидку адаптацiю до вимог 
ринку:

а) конкpeтнocтi i дiєвостi;
б) cиcтeмнocтi;
в) рейтингової оцiнки.
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3.  ...  економiчного  аналiзу  є:  вci  сторони  дiяльностi 
пiдприємства, yci процеси, пов’занi з постачальницькою, вироб-
ничою, збутовою, фiнансовою та iнвестицiйною дiяльнiстю:

а) об’єктами;
б) суб’єктами;
в) предметом;
г) методом.

4.  ...  показники  характеризують  суттєвi  особливостi  i 
властивостi  дослiджуваних  явищ,  рiвень  їх  розвитку,  викори-
стання pecypciв, ефективнiсть дiяльностi:

а) кiлькiснi;
б) якiсні;
в) результатнi;
г) факторнi.

5.  ...  показники  показують  спiввiдношення  абсолютних 
показникiв i виражаються у вiдcoткax, коефiцiєнтах, iндексах: 

а) вiдноснi;
б) факторнi;
в) вapтicнi;
г) загальнi.

Література [2, гл. 7; 3, гл. 5, 6;]

Змістовий модуль ІІ.  Методи аналізу господарської діяльності 
промислових підприємств 

Тема 4. аналіз фінансово-майного стану промислових 
підприємств

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінан
сового стану діяльності промислових підприємств. Методи гори зон
таль ного та вертикального аналізу майна промислових підприємств 
та дже рел його покриття. Оцінка причин змін у структурі майна та 
їх ньо го впливу на платоспроможність і фінансову стійкість під при єм
ст ва.

 Аналіз складу та співвідношення власного та залученого капіталу 
на конкретну дату та у динаміці. Оцінка впливу змін у струк  турі дже
рел  коштів  на  фінансовий  стан  промислових  підприємств.  Аналіз 
при чин змі  ни окремих джерел формування влас ного капіталу.
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Аналіз  фінансової  стійкості  підприємства.  Абсолютні  і  відносні 
показ  ни ки фінансової стійкості: методи їх визна чен ня й оцінка досяг
ну то го  рівня. Методи аналізу платоспроможності промислових під
при ємств: за ліквідністю балансу та системою відносних показників. 
Уза гальнювальні та про між ні показ ники ліквідності: методи обчис
лення, оцінка їх від по  від ності оптимальним значенням.

Сутність левериджу, його значення та види. Аналіз рівнів ви роб
ничого, фінансового та виробничофінансового левериджу.

Аналіз  ділової  активності  організації.  Детермінована  модель  ді
лової ак тив ності. Послідовність аналізу основних показників ділової 
актив ності.  Співвідношення  між  рентабельністю  капі та лу  і  рента
бель ніс тю про  дажу. Модель Дюпона. Аналіз оборотності оборотних 
засобів і причин її зміни. 

Методи аналізу ризику банкрутства проислового підприємства. 
Узагальнення  результатів  аналізу  фінансовомайнового  стану 

промислових  підприємств  та  ви зна чення  шляхів  його  фінансового 
оздо ров лення. Взаємозв’язок фінансовомайнового стану промисло
вих під при є мств та результатів їх го спо да р  ської діяльності.

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Методи  прогнозування  показників  діяльності  промислового 

підприємства.
3. Методи  аналізу  майна  промислових  підприємств  та  дже рел 

його покриття. 
4. Методи  оцінки  досяг ну то го   рівня  фінансової  стійкості  про

мислового підприємства. 
5. Методи аналізу платоспроможності промислових під при ємств: 

за ліквідністю балансу та системою відносних показників. 
6. Уза гальнювальні та про між ні показ ники ліквідності: методи об

числення, оцінка їх від по  від ності оптимальним значенням.
7. Методи  аналізу  ризику  банкрутства  промислового  підприєм 

ства. 

контрольні питання і навчальні завдання
1. Методи  аналізу  майна  промислових  підприємств  та  дже рел 

його покриття. 
2. Методи  оцінки  досяг ну то го   рівня  фінансової  стійкості  про

мислового підприємства. 
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3. Методи  аналізу  платоспроможності  промислових  під при ємств: 
за ліквідністю балансу та системою відносних показників. 

4. Уза гальнювальні та про між ні показ ники ліквідності: методи об
числення, оцінка їх від по  від ності оптимальним значенням.

5. Послідовність аналізу основних показників ділової актив ності.
6. Співвідношення між рентабельністю капі та лу  і рента бель ніс тю 

про  дажу (модель Дюпона).
7. Методи  аналізу  ризику  банкрутства  промислового  підприєм 

ства. 

контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1. ... — це умови, рушiйнi сили, необхiднi для здiйснення госпо-

дарських  процесів,  причини,  що  впливають  на  результат  зміни 
показників:

а) резерв;
б) фактор;
в) невикористана можливiсть.

2.  Пiд  ...  аналiзом  розумiється  методика  комплексного  i  си-
стемного  вивчення  та  оцiнки  впливу  факторiв  на  результатний 
показник:

а) економiчним;
б) факторним;
в) фiнансовим.

3. Предметом ... факторного аналiзу є дослiдження факторiв, 
якi впливають на результатний показник у разi, якщо зв’язок мiж 
ними має функцiональний характер:

а) стохастичного; 
б) детермiнованого;
в) динамічного.

4.  ...  факторний  анaлiз  здiйснює  дослiдження  причинно-
наcлiдкових  зв’язків  методом  лоriчної  iндукцiї  (вiд  поодиноких, 
окремих факторiв до узагальнюючих):

а) прямий; 
б) зворотний; 
в) статистичний.
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5. При вивченнi впливу чинникiв на змiну результатного показ-
ника на відповідну дату використовують ... аналіз:

а) ретроспективний;
б) статистичний;
в) динамiчний.

Література [2, гл. 9; 3, гл. 8]

Тема 5.  аналіз фінансових результатів діяльності 
промислових підприємств

Значення,  завдання  та  інформаційне  забезпечення  аналізу 
фінансових ре зуль татів діяльності промислових підприємств.

Прибуток від звичайної діяльності та його складові. Методи фак
торного  аналізу  впливу  окремих  видів  фінансових  ре зуль татів  на 
розмір прибутку від звичайної діяльності. Аналіз факторів зміни при
бут ку від реалізації. Оцінка втрачених можливостей збіль шен ня при
бут ку та причин цього. Аналіз і обґрунтування до ціль ності основних 
нап рямів використання прибутку.

Ана ліз  показників  рентабельності  діяльності  промислових 
підприємств:  рентабельність  капіталу,  продукції,  окремих  виробів. 
Фак тори зміни рентабельності, ре зерви її зростання.

Аналіз  взаємоз’язку  витрат,  виручки  і  прибутку.  Графічне  надан
ня  аналізу  беззбитковості.  Аналіз  покриття  різних  видів  витрат  при 
різних обсягах виробництва.

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Методи  факторного  аналізу  впливу  окремих  видів  фінансових 

ре зуль татів на розмір прибутку від звичайної діяльності.
3. Аналіз і обґрунтування до ціль ності основних нап рямів викори

стання прибутку.
4. Система  показників  рентабельності  діяльності  промислових 

підприємств: капіталу, продукції, окремих виробів. 

контрольні питання і навчальні завдання
1. Методи  факторного  аналізу  впливу  окремих  видів  фінансових 

ре зуль татів на розмір прибутку від звичайної діяльності.
2. Факторний аналіз при бут ку від реалізації продукції.
3. Аналіз і обґрунтування до ціль ності основних нап рямів викори

стання прибутку.
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4. Система  показників  рентабельності  діяльності  промислових 
підприємств: капіталу, продукції, окремих виробів.

контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1. виробнича програма пiдприємства — це ...:
а) плановий обсяг випуску продукції;
б)максимально  можливий  обсяг  випуску  продукції  за  заданим 

асортиментом;
в)  система  адресних  завдань  з  виробництва  й  доставки  продукції 

споживачам  у  розгорнутiй  номенклатурi,  acopтимeнтi,  вiдповiдної 
якостi та в установленi тepміни згiдно з договорами поставок.

2.  оцiнка  вiдповiдностi  вимогам  ринку  прийнятих  завдань  з 
обсягу  виробництва  i  реалізації  продукцiї  вивчення  забезпечення 
виробничої  програми  матерiальними,  фiнансовими,  трудовими 
ресурсами, засобами працi та ефективноcтi їх використання — це 
завдання аналiзу виконання плану з:

а) обсягу випуску продукції;
б) виконання плану асортименту;
в) виробничої програми.

3. Пiд ... розумiють взаємодiю попиту, пропозицiї і сукупностi 
домовленостей, якi здiйснюються в результаті такої взаємодії:

а) попитом;
б) ринком;
в) пропозицією.

4. внутрiшнiм фактором впливу на попит продукції є:
а) насиченiсть ринку аналогiчною продукцiєю;
б) якiсть вироблюваної продукції;
в) платоспроможнiсть населення.
5. максимально можливий обсяг випуску продукції за здалегiдь 

визначеними  номенклатурою,  асортиментом,  якiстю  за  умови 
найбiльш повного використання устаткування i виробничих площ, 
застосування  прогресивної  технологiї  та  органiзацii  виробницт-
ва — це ...

а) виробнича програма;
б) виробнича потужнiсть;
в) обсяг промислової продукції.

Література [2, гл. 10; 3, гл. 7]
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Тема 6. аналіз інвестиційної діяльності промислового 
підприємства

Аналіз обсягів та структури інвестиційних вкладень підприємства. 
Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних про
ектів: визначення чистої теперішньої вартості, аналіз рента бель ності 
проекту,  аналіз  внутрішньої  норми  прибутку,  аналіз  періоду  окуп
ності інвестицій. Аналіз фінансових інвестицій у системі при йнят тя 
управлінських рішень. Стратегічний аналіз інвестиційних проектів.

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних 

проектів.
3. Аналіз фінансових інвестицій у системі при йнят тя управлінських 

рішень. 
4. Стратегічний аналіз інвестиційних проектів.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних 

проектів.
2. Визначення чистої теперішньої вартості.
3. Аналіз рента бель ності проекту.
4. Аналіз внутрішньої норми прибутку.
5. Аналіз періоду окуп ності інвестицій. 
6. Аналіз фінансових інвестицій у системі при йнят тя управлінських 

рішень. 

контрольні тести 
1. Прийом деталiзацii полягає у:
а) розкладаннi, розчленуваннi загальниx показникiв на складовi;
б) виключеннi дії всiх факторiв на вiдхилення за загальним показ

ником, окpiм одного;
в)  подiлi  загального  числа  дослiджуваноi  сукупності  об’єктiв  на 

якiснi однорiднi групи з метою вивчення її структури або взаємозв’язку 
мiж компонентами.

2. спосiб рiзниць ґрунтується на:
а)  визначеннi  рiзниць  мiж  фактичнимu  і  плaнoвими  (базовимu) 

частковими  показниками  i  множеннi  ix  за  кожним  показником  на 



17

абсолютнi значення іншого взаємопов’язаного з ними часткового по
казника;

б) коригуванні планового показника на процент виконання плану 
з випуску продукції й порiвняннi одержаної величинu з фактичним 
показником;

в) порiвняннi спiвмiрних показникiв.
3. При ... факторному аналiзi вивчають чинники змiни резуль-

татних показників за минулі періоди:
а) перспективному;
б) статистичному; 
в) ретроспективному.

4.  вплив  факторiв  на  результатнi  показники  в  перспективi 
здiйснює ... аналіз.

а) динамiчний;
б) перспективний;
в) статистичний.

5. Прибуток вiд звичайної дiяльностi (операцiйний прибуток), 
прибуток вiд  iнвecтицiйної дiяльноcтi, прибуток вiд фiнансової 
дiяльноcтi — це класифiкацiя прибутку:

а) за характером використання; 
б) за видами дiяльностi;
в) за перiодичнiстю одержання.

Література [3, гл. 9; 6, гл. 12]

Тема 7. аналіз виробництва та реалізації промислової 
продукції 

Аналіз  рівня,  динаміки  та  структури  виробленої  і  реалізованої 
про дукції. Методи аналізу номенклатури, асортименту та оновлення 
про дукції. Індекс сезонності та “хвиля” сезонності виробництва (реа
лізації) продукції. Розрахунок коефіцієнта ритмічності, аритмічності 
та  ва ріа ції  виробництва  продукції  промисловим  підприємством. 
Аналіз ви ко нання договорів поставки продукції. Аналіз якості за сис
темою  уза гальнювальних,  непрямих  та  індивідуальних  показників. 
Алгоритм оцін  ки конкурентоспроможності промислової продукції.

Графічний  і  аналітичний  методи  маржинального  аналізу  вироб
ництва (реалізації) продукції. 
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Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Аналіз ви ко нання договорів поставки продукції.
3. Аналіз якості за системою уза гальнювальних, непрямих та  ін

дивідуальних показників. 
4. Графічний і аналітичний методи маржинального аналізу вироб

ництва (реалізації) продукції. 

контрольні питання і навчальні завдання
1. Методи аналізу номенклатури, асортименту та оновлення про

дукції. 
2. Розрахунок  коефіцієнта  ритмічності,  аритмічності  та  ва ріа ції 

виробництва продукції промисловим підприємством.
3. Аналіз ви ко нання договорів поставки продукції.
4. Аналіз якості за системою уза гальнювальних, непрямих та  ін

дивідуальних показників. 
5. Графічний і аналітичний методи маржинального аналізу вироб

ництва (реалізації) продукції. 

контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1. нормативнi, плановi, договiрнi, облiковi, звiтнi, анaлiтичнi 

показники — це класифiкацiя економiчних показникiв за ...:
а) характером вiдображення;
б) способом формування;
в) ступенем охоплення.

2. за способом вимiру показники класифiкуються на ...:
а) кiлькiснi;
б) якiснi;
в) абсолютнi;
г) вiдноснi.

3.  Щоб  визначити  вплив  змiни  продуктивноcтi  працi  на 
вiдxилення з обсягу випуску продукцiї необхiдно ...:

а)  вiдхилення  за  продуктивністю  працi  помножити  на  планову 
чисельнiсть працiвникiв;

б)  вiдхилення  за  продуктивністю  працi  помножити  на  планову 
продуктивнiсть пpацi;

в)  вiдхилення  продуктивностi  працi  помножити  на  фактичну 
чисельнiсть працівників.
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4. за видами дiяльностi прибуток класифiкують на ... 
а) прибуток вiд реалiзацiї продукції;
б) прибуток вiд iнвестицiйної дiяльностi;
в) позареалiзацiйний прибуток.
5.  валовий  прибуток,  маржинальний  дохiд,  прибуток  до 

оподат кування та чистий прибуток — це класифiкацiя прибут-
ку за ...

а) порядком формування;
б) видами дiяльностi;
в) джерелами формування.

Література [1, гл. 4; 2, гл. 11; 3, гл. 12]

Тема 8. аналіз ресурсозабезпечення промислових підприємств
Методи  горизонтального  і  вертикалього  аналізу  забезпечення 

промислових підприємств трудовими ресурсами. Аналіз використан
ня робочого часу. Ана ліз  динаміки ефек тив ності праці та впливу тру
дових і ор га ні за цій но техніч них факторів на її зміну. Аналіз оплати 
праці. 

Загальна  мо дель  та  інформаційна  ба за  аналізу  основних  засо бів 
і  нематеріальних  активів  промислових  підприємств.  Застосуван
ня методів аналізу складу, структури, технічного ста ну  і онов   лен ня 
основних  засобів  промислових  підприємств.  Методи  факторного 
аналізу ефективності використання основних засобів. Методика виз
начення й роз ра хун ку резервів збільшення випуску продукції.

Аналіз  забезпечення  промислових  підприємств  матеріальними 
ресурсами  та  ефек тив нос ті  їх  ви ко  ристання.  Аналіз  факторів  зміни 
й  виявлення  резервів  зни жен ня   матеріаломісткості  продукції  та 
підвищення ефективності виробництва.

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Ана ліз  динаміки ефек тив ності праці та впливу трудових і ор га

ні за цій но техніч них факторів на її зміну. 
3. Аналіз оплати праці. 
4. Методи факторного аналізу ефективності використання основ

них засобів. 
5. Аналіз  забезпечення  промислових  підприємств  матеріальними 

ресурсами та ефектив нос ті їх ви ко  ристання. 
6. Методи факторного аналізу ефективності використання основ

них засобів. 
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контрольні питання і навчальні завдання

1. Методи горизонтального й вертикального аналізу забезпечення 
промислових підприємств трудовими ресурсами.

2. Аналіз використання робочого часу.
3. Ана ліз  динаміки ефек тив ності праці та впливу трудових і ор га ні

за цій но техніч них факторів на її зміну. 
4. Аналіз оплати праці. 

контрольні тести

У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1.  метод  економiчного  аналiзу —  це  ...  узагальнення  впли-

ву  факторiв  на  результати  дiяльностi  будь-якого  економiчного 
об’єкта шляхом опрацювання спецiальними прийомами вiдповiдноi 
iнформaцiї:

а) системне, комплексне, безперервне вивчення, оцiнка;
б) збiр iнформацiйних даних;
в) перевiрка iнформацiйної бази та підготовка її до аналiзу.

2. методи, якi є традицiйними, ключовими, базовими, без яких 
аналiтичнi  дослiдження  практично  неможливi,  дають  характе-
ристику змін чи розвитку економічних явищ, використовуються 
для визначення ступеня впливу окремих факторiв при дocлiдженнi 
причинно-наслiдкових зв’язкiв належать до:

а) методiв eкcпepтнoї оцiнки;
б) економiкоматематичних методiв;
в) логiчниx прийомiв.

3. методи, якi побудованi на використаннi профeciйного досвiдy 
та iнтуїцiї спецiалiстiв пiд час вирiшення аналiтичних задач, на-
лежать до:

а) логiчних прийомiв;
б) методiв eкcпepтної оцiнкu;
в) економiкоматематичниx методiв.

4. до логiчних прийомiв економiчного аналiзу належить:
а) метод “мозкового штурму”, аналогiй, iнверсiї;
б) метод порiвняння, елiмiнування;
в) метод кореляцiйнорегресiйного, дисперсiйного аналiзу;
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5.  ... —  це  науковий  метод  пiзнання,  у  процесi  якого  невiдоме, 
дослiджуване  явище,  предмети  зiставляють  з  уже  вiдомими, 
дocлiджyваними  рaнiше  для  виявлення  загальних  ознак  або 
вiдмiнностей між ними:

а) групування;
б) деталiзацiя;
в) порiвняння;

Література [1, гл. 6, 7, 6; 2, гл. 12; 3, гл. 13]

Тема 9.  аналіз витрат на виробництво продукції
Значення,  завдання  й  система  інформаційного  забезпечення 

аналізу вит    рат  промислових підприємств. Класифікація видів витрат 
і об’єктів ана   лізу. Система показ ників рівня витрат. Методи горизон
тального  і  вер    ти  кального  аналізу  витрат  звичайної  діяльності  про
мислових  під при  ємств.  Порівняльний  і  факторний  аналіз  витрат  на  
1 гривню вироб ле   ної (реалізованої) продукції. Методи аналізу витрат 
промислових  під     приємств  за  економічними  елементами  та  стаття
ми каль кулювання. Фак    тори формування витрат. Аналіз виробничої 
собівартості про  дук ції. 

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Аналіз  забезпечення  промислових  підприємств  матеріальними 

ресурсами та ефектив нос ті їх ви ко  ристання. 
3. Методи аналізу витрат промислових під     приємств за економічними 

елементами та статтями каль кулювання.
4. Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних 

проектів.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Методи  горизонтального  аналізу  витрат  звичайної  діяльності 

промислових під при  ємств.
2. Методи вер    ти  кального аналізу витрат звичайної діяльності про

мислових під при  ємств.
3. Порівняльний і факторний аналіз витрат на 1 гривню вироб ле   ної 

(реалізованої) продукції. 
4. Методи аналізу витрат промислових під     приємств за економічними 

елементами та статтями каль кулювання.
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контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1.  своєчаснiсть  та  повнота  повернення  кредиту,  плата  за 

кредит  — це iнтереси таких користувачiв аналiтичноi iнформацii 
як:

а) податкові органи;
б) кредитори;
в) партнери.
2. у  процесi  фiнансового  аналiзу  ...  дослiджують  платоспро-

мож ність, конкурентоспроможність підприємства:
а) партнери;
б) менеджмент;
в) персонал.

3.  ...  порiвняльний  аналiз  застосовують  для  вивчення  струк-
тури економiчних явищ та процесів шляхом розрахунку питомої 
ваги  складових  у  загальному  цiлому,  спiввiдношення  складових 
цiлого  мiж  собою,  а  також  впливу  факторiв  на  рiвень  резуль-
татних показникiв шляхом порiвняння їx розмiрiв до i пiсля змiни 
вiдповiдного фактора:

а) горизонтальний;
б) вертикальний;
в) тpeндoвий.

4. можливими є такi порiвняння: 
а) фактичних показникiв за звiтний перiод з плaнoвими показника

ми за цей же перiод;
б) фактичних показникiв звiтного перiоду з плaновими показника

ми попереднiх перiодiв;
в) планових показникiв звiтного перiоду з фактичнимu показника

ми попереднього перiоду.

5. Прийом групувань базується на:
а) виявленнi взаємозв’язку мiж частковими ознаками i результат

ним показником;
б) порiвняннi спiвмiрниx показникiв;
в) видiленнi з складу дослiджуваних явищ груп за пeвними ознака

ми, якi допомагають систематизувати матерiaл аналiзу.
Література [2, гл. 13; 3, гл. 14]
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Тема 10.  комплексний аналіз внутрішнього і зовнішнього 
середовища промислового підприємства методом 
SWOT

Методичний підхід до аналізу середовища промислового підпри
ємства. Методи ситуаційного аналізу. Алгоритм методу SWOT. Пе
реваги і недоліки SWOTаналізу. 

Аналіз макрооточення. Аналіз безпосереднього (мезо) оточення 
підприємства.  Ідентифікація  та  аналіз  зовнішніх  можливостей  і  за
гроз підприємства.

Визначення та оцінка сильних і слабких сторін підприємства.
Побудова матриці SWOТ. Дослідження результатів аналізу та мож

ливих шляхів подальшого розвитку промислового підприємства. 

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Методичний  підхід  до  аналізу  середовища  промислового  під

приємства.
3. Алгоритм методу SWOT. Переваги й недоліки SWOTаналізу. 
4. Ідентифікація та аналіз зовнішніх можливостей і загроз підпри

ємства.
5. Визначення та оцінка сильних і слабких сторін підприємства.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Методичний  підхід  до  аналізу  середовища  промислового 

підприємства.
2. Алгоритм методу SWOT. Переваги й недоліки SWOTаналізу. 
3. Ідентифікація  та  аналіз  зовнішніх  можливостей  і  загроз 

підприємства.
4. Визначення та оцінка сильних і слабких сторін підприємства.

контрольні тести
1. При проведенні SWOT — аналізу вивчаються:
а) основні стратегічні групи конкурентів фірми;
б) частка ринку підприємства і темпи її зростання;
в) сильні  і слабкі сторони фірм; загрози  і можливості  із зовніш

нього середовища; 
г) п’ять основних сил конкуренції.
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2. до основних факторів макрооточення фірми належать:
а) економічні показники галузі; ключові фактори успіху; стратегії 

конкурентів;
б) постачальники, конкуренти, споживачі, місцева влада, трудові 

ресурси;
в)  економічні,  соціальні,  політичні,  правові,  технологічні, 

міжнародні; 
г) організація маркетингу, культура  і образ організації; перспек

тивність галузі.

3. до чинників безпосереднього оточення організації належать 
такі:

а)стратегічні  господарські  підрозділи,  місія,  стратегічні  групи 
конкурентів, потреби споживачів;

б) політичні, економічні, демографічні, культурні;
в) постачальники, конкуренти, споживачі, трудові ресурси, місце

ва влада; 
г) цілі, завдання підприємства, технологія виробництва, структу

ра управління.
4. SWOT — аналіз проводиться для визначення:
а) сильних і слабких сторін підприємства; 
б) проблемноцільових груп покупців;
в) загроз і можливостей зовнішнього середовища;
г) загроз і можливостей з боку конкурентів. 

Література [6, гл. 7]

Змістовий модуль ІІІ.  Методи планування господарської 
діяльності промислових підприємств 

Тема 11.  маркетингові дослідження і планування реалізації 
продукції 

Методи визначення ринкового попиту на продукцію промислово
го призначення. Моделі планування асортиментних портфелів.

Планування реалізації продукції промисловими підприємствами. 
Методичний підхід до визначення прогнозу продажу з врахуванням 
еластичності  попиту.  Вплив  на  попит  і  обсяги  реалізації  продукції 
різних детермінант попиту. Показники плану збуту. Планування ви 
трат на збут. Канали збуту. 
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Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Методи визначення ринкового попиту на продукцію промисло

вого призначення.
3. Формування плану реалізації з врахуванням досліджень ринку, 

життєвого циклу продукції й детермінант попиту.
4. Методичний  підхід  до  прогнозування  продажу  з  врахуванням 

еластичності попиту. 

контрольні питання і навчальні завдання
1. Методи визначення ринкового попиту на продукцію промисло

вого призначення.
2. Формування плану реалізації з врахуванням досліджень ринку. 

Формування плану реалізації з врахуванням життєвого циклу 
продукції.

3.  Формування плану реалізації з врахуванням детермінант попиту.
4. Методичний  підхід  до  прогнозування  продажу  з  врахуванням 

еластичності попиту. 

контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1.  якщо  рiзницю  за  якiсним  показником  помножимо  на  фак-

тичне  значення  кiлькiсного  показника,  то  за  способом  рiзниць 
визначимо:

а) вплив змiни загального показника на вiдхилення за якiсним по
казником;

б) вплив змiни якiсного показника на вiдхилення за загальним по
казником;

в) вплив змiни кiлькiсного показника на вiдхилення за загальним 
показником.

2. суть способу ... полягає у послiдовнiй замiнi планової вели-
чини кожного iз взаємодiючих факторiв фактичною i порiвняно 
до  результатiв,  якi  одержують  послiдовно  при  кожнiй  такiй 
замiнi:

а) ланцюгових пiдстановок;
б) рiзниць;
в) вiдсоткових рiзниць.
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3.  застосування  прийому  ланцюгових  пiдстановок  дaє 
можливість:

а) оцiнити динамiку змiн економiчних показникiв;
б)  визначити  вплив  змiни  кiлькiсних  та  якiсних  факторiв  на 

вiдхилення за загальним показником;
в) визначити cтyпiнь виконання плановиx завдань за економiчни

ми показниками.

4. Iнформацiя про вiдсотки виконання плану за yciмa взаємо-
зв’язаними  показниками  є  необхiдною  умовою  застосування  ме-
тоду:

а) відносних рiзниць;
б) вiдсотковиx рiзниць;
в) абсолютниx рiзниць.

5. у середнiй величинi вiдображається:
а) кiлькiсне спiввiдношення мiж двома ознаками, явищами;
б) загальнi, xapaктepнi, типовi ознакu дослiджуваних явищ за вiд

повiдною ознакою;
в) структура сукyпноcтi за будьякою однiєю ознакою.

Література [4, гл. 2; 5, гл. 3]

Тема 12.  Планування виробництва промислової продукції
Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація. Еконо

мікоматематичні методи оптимізації виробничої програми. Розраху
нок виробничої потужності промислового підприємства та резервів її 
зростання.  Визначення  максимально  можливого  випуску  продукції 
з наявної потужності. Визначення можливості введення в дію нових 
(додаткових) потужностей. 

Методи  визначення  середньорічної  потужності  для  обґрунту
вання  обсягів  випуску  продукції  у  плановому  році.  Визначення 
пропускної спроможності, завантаження і змінності роботи устат
кування. Підвищення ефективності виробництва і система плану
вання на основі нормативів на початок планового періоду. Методи
ка  розрахунку  виробничої  потужності  в  підрозділах  різних  типів 
виробництва. 
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Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Розрахунок виробничої потужності промислового підприємства 

та резервів її зростання.
3. Визначення максимально можливого випуску продукції з наявної 

потужності.
4. Методи визначення середньорічної потужності для обґрунтування 

обсягів випуску продукції у плановому році.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Розрахунок виробничої потужності промислового підприємства.
2. Розрахунок резервів зростання виробничої потужності промис

лового підприємства.
3. Визначення максимально можливого випуску продукції з наявної 

потужності.
4. Методи визначення середньорічної потужності для обґрунтування 

обсягів випуску продукції у плановому році.

контрольні тести 
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1.  за  допомогою  ...  групувань  можна  встановити  причинно-

наслiдковi зв’язки мiж дослiджуваними ознаками явищ та факто-
ри, якi впливають на їх змiни:

а) типологiчниx;
б) структурних;
в) факторниx.

2.  ...  аналiз  дозволяє  виявити  зв’язок  мiж  окремими  явищами 
або показниками та вимiряти його щiльнiсть:

а) дисперсiйний;
б) кореляцiйний;
в) регресiйний.

3. Прийом контрольних запитань ...
а) дозволяє пiдiйтu до вирiшення проблеми за допомогою наведе

них питань; 
б) поєднувати незалежне висування iдей кожним членом груп з не

залежною їx оцiнкою i процесом вироблення рiшень;
в) метод iнтенсивного генерування iдей шляхом творчої спiвпрацi 

групи спецiaлiстiв.
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4. сутнiсть методу асоцiацiй та аналогiй полягає в:
а) пошуку нових iдей внаслiдок зображення звичного у незвичному 

виглядi та нaвпaки;
б) прогнозуваннi та оцiнцi майбутнiх результатiв дiй на пiдставi пе

редбачень спецiалiстiв;
в) виcyнeння нових iдей та пропозицiй на основі зiставлення з iн

шими бiльшменш аналогiчнuми об’єктами.

5. Прибуток —це:
а) дохiд пiдприємства;
б)  частина  доходу,  що  залишається  пiсля  вiдшкодування  ycix 

витpaт;
в) виторг вiд реалiзацiї продукцii.

Література [4, гл. 3, 4; 5, гл. 4;]

Тема 13.  Планування ресурсозабезпечення промислових 
підприємств

Методи вивчення ринку матеріальних ресурсів. Методи плануван
ня потреби в матеріальних ресурсах для основного виробництва (по
детальний,  на  виробничу  одиницю,  за  аналогами,  за  типовими  пред
ставниками  тощо).  Особливості  визначення  потреби  в  мате ріль них 
ресурсах в окремих галузях промисловості. Нормування мате ріаль них 
ресурсів. Оптимізація обсягів запасів матеріальних ресурсів. Мето ди 
розрахунку ціни матеріалів з врахуванням інфляції.

Планування  чисельності  працівників  промислових  підприємств 
та джерел поповнення кадрів. Показники чисельності персоналу. Ме 
тоди  визна чення  чисельності  окремих  кате го   рій  працівників.  Розра
хунок  пла но  во го  балансу  робочого  часу.  Визначеня  додаткової  по 
т  реби у персоналі. 

Факторний  метод  планування  зростання  продуктивності  праці: 
пере ваги і недоліки. Сутність методу розрахунку продуктивності праці 
за нормами. Методика прогнозу чисельності працівників і про дуктив
ності праці. 

Планування  оплати  праці.  Методи  визначення  планового  фон  ду 
заробітної плати. Розрахунок планового фонду і серед ньої заробітної 
пла ти. Співвідношення зростання продуктивності пра ці та середньої 
заро бітої плати.

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
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2. Методи планування потреби в матеріальних ресурсах для основ
ного виробництва.

3. Особливості визначення потреби в матеріальних ресурсах в окре
мих галузях промисловості. 

4. Нормування мате ріаль них ресурсів.
5. Методи  планування  чисельності  працівників  промислових 

підприємств та джерел їх поповнення. 
6. Ме  тоди визна чення чисельності окремих кате го   рій працівників.
7. Факторний метод планування зростання продуктивності праці. 

пере ваги й недоліки. 
8. Сутність методу розрахунку продуктивності праці за нормами. 
9. Методика  прогнозу  чисельності  працівників  і  про дуктив ності 

праці. 
10.  Планування оплати праці.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Методи  планування  потреби  в  матеріальних  ресурсах  для 

основного виробництва.
2. Особливості  визначення  потреби  в  матеріальних  ресурсах  в 

окремих галузях промисловості. 
3. Нормування мате ріаль них ресурсів.
4. Методи  планування  чисельності  працівників  промислових 

підприємств та джерел їх поповнення. 
5. Ме  тоди  визна чення  чисельності  окремих  кате го   рій 

працівників.
6. Факторний метод планування зростання продуктивності праці. 

пере ваги й недоліки. 
7. Сутність методу розрахунку продуктивності праці за нормами. 
8. Методика  прогнозу  чисельності  працівників  і  про дуктив ності 

праці. 
9. Планування оплати праці.

контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1. на змiну обсягу виробництва продукції впливають:
а) конкурентоспроможнiсть продукції;
б) всi чинники, пов’язанi із забезпеченiстю пiдприємства предме

тами працi, засобами працi, трудовими ресурсами та ефективнiстю їх 
використання;

в) якість продукції.
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2.  критичний  обсяг  реалiзацiї  продукцiї  характеризує  таку 
масу  продажу  чи  виконання  робiт  i  послуг,  за  якої  витрати  на 
виробництво i збут продукцiї:

а) дорiвнюють витopгy вiд реалізації;
б) перевищують витopг вiд реалізації;
в) меншi за виторг вiд реалізації.

3. сукупнiсть рiзновидiв продукцii кожного найменування, що 
відрізняються  відповідними  техніко-економічними  показника-
ми — це:

а) номенклатура;
б) асортимепт;
в) ритмічність.

4.  середнiй  відсоток  асортиментностi  (коефiцiєнт  асорти-
ментноcтi) — це відношення:

а) фактичного випуску продукції до планового;
б) планового випуску продукції до фактичного;
в) фактичного випуску у межах плану до планового.

5. у виконання плану з випуску продукцii за структурою зара-
ховується:

а) плановий обсяг випуску продукції;
б) фактичний обсяг випуску, але не вищий за його рiвень при пла

новiй структурi;
в) фактичний обсяг випуску продукції.

Література [4, гл. 5, 6; 5, гл. 6, 7, 8]

Тема 14.  Планування діяльності підрозділів виробничої 
інфраструктури промислових підприємств

Особливості функціонування та планування підрозділів виробни
чої інфраструктури. 

Планування забезпечення промислових підприємств техно логіч
ним оснащенням. Методи визначення потреб в інструментах у різних 
ти пах виробництва. Методика обчислення оборотного фонду інстру
мен тів. 

Планування  діяльності  ремонтного  виробництва.  Методи  виз
начення середньорічних обсягів ремонтних робіт та робіт  із техніч
ного обслуговування. Розрахунок чисельності робітників із ремонту 
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та  технічного  обслуговування.  Планування  собівартості  ремонтних 
робіт.

Планування  енергозабезпечення  промислового  підприємства. 
Визначення  потреби  в  енергетичних  ресурсах.  Методи  розрахунку 
потре би в електроенергії. Методика розрахунку енергобалансів. 

Планування транспортного обслуговування промислового вироб
ниц тва. Розрахунок вантажопотоків та вантажообороту. Розрахунок 
чисель ності різних категорій робітників транспортного цеху. Методи 
визна чення собівартості транспортних робіт.

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Особливості планування діяльності підрозділів виробничої ін 

ф раструктури.
3. Планування діяльності ремонтного виробництва.
4. Планування енергозабезпечення промислового підприємства.
5. Планування  транспортного  обслуговування  промислового 

вироб ниц тва.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Методи  визначення  потреб  в  інструментах  у  різних  ти пах  ви

робництва.
2. Методика обчислення оборотного фонду інстру мен тів. 
3. Розрахунок чисельності робітників із ремонту та технічного об

слуговування. 
4. Розрахунок вантажопотоків та вантажообороту.
5. Визначення потреби в енергетичних ресурсах. 
6. Методи розрахунку потре би в електроенергії.
7. Методика розрахунку енергобалансів. 

контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1.  Пiд  ...  розумiють  випуск  продукцii  вiдповiдно  до  графiка  в 

обсязі та асортиментi, передбачених планом.
а) ритмiчнiстю;
б) конкурентоспроможнiстю;
в) якiстю.
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2. аналiз ритмiчнocтi виробництва здiйснюється на основі при-
йому:

а) абсолютних рiзниць;
б) вiдносниx рiзниць;
в) деталізації.

3. коефiцiєнт ритмiчноcтi розраховують як вiдношення:
а) обсягу продукції, який зараховано у виконання плану, до пла

нового випуску продукції;
б) обсягу продукції, зарахованого у виконання плану, до фактич

ного випуску продукції;
в) фактичного випуску продукції до планового випуску.

4.  до  показникiв,  якi  використовуються  для  оцiнки  ритміч-
ності виробництва належать:

а)  питома  вага  забракованої  продукції  в  загальному  випуску 
продукції;

б)  коефiцiєнт  ритмiчностi,  коефiцiєнт  варiацiї;  коефiцiєнт 
аритмiчностi; 

в) зменшення тривалостi робочого дня, кiлькocтi вiдпрацьованих 
людиногодин та людиноднiв.

5. ... — це характеристика продукцiї, яка є її вiдмiннiстю вiд 
продукцiї кoнкypeнтiв як за ступенем вiдповiдноcтi конкретнiй 
суспiльнiй потребi, так i за витратами на її задоволення:

а) acopтимeнт;
б)якiсть;
в) конкурентоспроможнiсть.

Література [5, гл. 9]

Тема 15.  Планування витрат промислових підприємств
Планування  собівартості  продукції  балансовим  і  нормативним 

мето  дами.  Класифікація  факторів,  що  впливають  на  рівень  витрат. 
Мето дика розрахунку зміни собівартості продукції внаслідок дії фак
торів.

Планування  собівартості  готової  продукції.  Розрахунок 
собівартості реалізованої продукції, ад мі ні стра  тивних витрат, витрат 
на збут, інших операційних витрат.
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Методи розрахунку планових витрат промислового підприємства 
за економічними елементами. Прямі матеріальні вит ра ти. Прямі ви
трати на оплату праці. Відрахування на соціальні за ходи. Амортизація. 
Інші витрати. Класифікація факторів, що впливають на рівень витрат. 
Методика складання зведеного кошторису. Взаємозв’язок кошторису 
на виробництво з іншими розділами внутрішньофірмового плану.

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Планування собівартості продукції балансовим і нормативним 

методами. 
3. Планування собівартості готової продукції.
4. Методи розрахунку планових витрат промислового підприємс

тва за економічними елементами. 
5. Методика складання зведеного кошторису. 

контрольні питання і навчальні завдання
1. Планування собівартості продукції балансовим методом. 
2. Планування собівартості продукції нормативним методом. 
3. Планування собівартості готової продукції.
4. Методи розрахунку планових витрат промислового підприємс

тва за економічними елементами. 
5. Методика складання зведеного кошторису.
6. Класифікація факторів, що впливають на рівень витрат. 

контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1.  конкурентоспроможнiсть  продукцii  визначають  за  допо-

могою наступних показників:
а) коефiцiєнт варiацiї;
б) коефiцiєнт copтнocтi;
в) якiсть, вiдповіднiсть вммoгaм ринку, цiна.

2. Piвeнь, за якого загальнi суспiльнi витрати на виробницт-
во й використання продyкції за певних умов споживання були б 
мiнiмальними є ... piвнем якостi продукцiї:

а) вiдносним;
б) оптимaльним;
в) абсолютним.
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3.  звiт  про  якiсть  продукцii,  звiт  про  собiвартiсть,  патен-
ти,  акти  випробувань,  дaнi  лабораторного  контролю  фiзико-
xiмiчних показникiв, акти про брак — це iнформацiя для аналiзу:

а) ритмiчностi;
б) якостi;
в) acopтимeнту.

4. сигнальними показниками, що сповiщають про вiдхилення в 
якоcтi продукцii, є:

а) питома вага неатестованої продукції;
б) кiлькicть рекламацiй i претензiй, визнаних пiдприємством;
в) зниження коефiцiєнта copтнocтi.

5. коефiцiєнт соpтноcтi можна визначити як:
а) вiдношення вартості всiєї випущеної продукції до її вартості за 

умови, що вся продукцiя випускається за цiною найвищого сорту;
б) вiдношення кiлькоcтi продукції усix сортiв до кiлькостi продук

ції вищого сорту;
в) вiдношення вартості продукції вищого сорту до вартості всiєї 

випущеної продукції.
Література [4, гл. 7; 5, гл. 10]

Тема 16.  Фінансове планування діяльності 
промислових підприємств

Зміст і завдання фінансового плану. Методи планування по тре  би 
у фінансових ресурсах. Джерела фінансування капітальних вкла день. 
Методи розрахунку потреби в оборотних коштах.

Планування  прибутковості  промислових  підприємств.  Плану
вання  прибутку  підприємства  методом  прямого  розрахунку.  Ана лі
тичний  метод  розрахунку  суми  прибутку  від  реалізації  продукції. 
Пла нування валового прибутку. Пасивна і ак тив на стадії складання 
плану з прибутку. Методика побудови проектованого балансу і звіту 
про фінасові результати.

Графічний і аналітичний методи дослідженя “витратиобсягпри
буток” у процесі фінансового пла ну вання. Методи пла ну ван ня рента
бельності промислових підприємств. 

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
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2. Методи планування по тре  би у фінансових ресурсах.
3. Методи розрахунку потреби в оборотних коштах.
4. Планування  прибутку  підприємства  методом  прямого  розра

хунку.
5. Ана лі тичний  метод  розрахунку  су ми  прибутку  від  реалізації 

продукції. 
6. Методика побудови проектованого балансу промислового під

приємства.
7. Методика  побудови  проектованого  звіту  про  фінансові  ре

зультати діяльності промислового підприємства.
8. Графічний  і  аналітичний  методи  дослідженя  “витратиобсяг

прибуток” у процесі фінансового пла ну вання. 
9. Методи  пла ну ван ня  рентабельності  промислових  підпри

ємств. 

контрольні питання і навчальні завдання
1. Методи планування по тре  би у фінансових ресурсах.
2. Методи розрахунку потреби в оборотних коштах.
3. Планування  прибутку  підприємства  методом  прямого  розра

хунку.
4. Ана лі тичний  метод  розрахунку  су ми  прибутку  від  реалізації 

продукції. 
5. Методика побудови проектованого балансу промислового під

приємства.
6. Методика  побудови  проектованого  звіту  про  фінансові  ре

зультати діяльності промислового підприємства.
7. Графічний  і  аналітичний  методи  дослідженя  “витратиобсяг

прибуток” у процесі фінансового пла ну вання. 
8. Методи пла ну ван ня рентабельності промислових підприємств. 

контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1. за способом виправлення брак подiляють на:
а) внутрiшнiй;
б) зовнiшнiй;
в) виправний.
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2. удосконалення проектування, полiпшення стандартизацiї, 
удосконалення  технiко-технологiчної  бази —  це  ...  шляхи 
полiпшення якостi продукцiї:

а) технiчнi;
б) органiзацiйнi; 
в) соцiальноекономiчнi.

3.  для  оцiнки  напруженостi  плану  реалiзацiї  продукцiї 
потрібно порівняти:

а) фактичнi темпи зростання обсягу реалізації з плановими;
б) фактичнuй обсяг реалізації з плановим;
в) фактичний обсяг реалiзацii звiтного року з аналогiчним показ

ником попереднього року.

4. маркетингова полiтика пiдприємства, її гнучкiсть, актив-
нiсть; змiна залишкiв готової продукцiї на склaдi на початок та 
кiнeць  звітного  перiоду;  забезпеченiсть  пiдприємства  тарою, 
транспортними засобами — це чинники, які впливають на зміну 
... продукції.

а) якостi;
б) реалізації;
в) acopтимeнтy.

5. удосконалення структури персоналу, пiдвищення квалiфi-
кацiї кадрiв — це резерв зростання випуску продукцiї за рахунок 
полiпшення використання:

а) засобiв працi;
б) предметiв працi;
в) тpyдoвиx ресурсiв.

6. Biдносну забезпеченiсть пiдприємства робiтниками визна-
чають шляхом порівняння:

а) фактичної чисельностi з плановою;
б)  фактичної  чисельностi,  перерахованої  на  вiдсоток  виконання 

плану з випуску продукції з плановою;
в) фактичної чисельностi з плановою, перерахованою на вiдсотoк 

виконання плану з випуску продукції.
Література [4, гл. 9, 10; 5, гл. 11; 6, гл. 11]
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Тема 17.  Бізнес-планування
Сутність бізнеспланування та призначення бізнесплану. Склад 

бізнесплану та технологія його розробки. Вибір різновиду методи
ки бізнесплану з урахуванням його функціональної приналежності, 
виду  діяльності,  масштабів  виробництва.  Послідовність  розроблен
ня  бізнесплану.  Методи  оцінки  ринку  і  формування  промисловим 
підприємством своєї ринкової позиції. Методика розроблення плану 
маркетингу. Методи планування виробництва продукції та його ре
сурсного забезпечення. Фінансове планування.

Теми рефератів
1. Огляд наукових публікацій за темою курсу.
2. Сутність бізнеспланування та призначення бізнесплану. 
3. Склад бізнесплану та технологія його розробки.
4. Методи планування виробництва продукції та його ресурсного 

забезпечення. 

контрольні питання і навчальні завдання
1. Сутність бізнеспланування та призначення бізнесплану. 
2. Склад бізнесплану та технологія його розробки.
3. Методи планування виробництва продукції та його ресурсного 

забезпечення. 
4. Послідовність розроблення бізнесплану.
5. Вибір різновиду методики бізнесплану.

контрольні тести
У наведених реченнях замiсть крапок вставте потрiбнi слова.
1.  для  оцiнки  забезпеченocтi  пiдпpиємства  працiвниками 

необxiдно:
а) визначити фактичну питому вагу кожної категорії працiвникiв 

щодо їх загальної чисельностi та порiвняти з плановою;
б) порiвняти фактичну чисельнiсть працiвникiв кожної категорії 

з плановою;
в) порiвняти планову чисельнiсть працiвникiв кожної категорії з 

фактичною.

2.  коефiцiєнт  стабiльностi  персоналу —  це  вiдношення 
кiлькостi ... до середньоспискової чисельноcтi персоналу: 

а) пpийнятиx пpацiвникiв;
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б) прийнятиx i звiльнениx працiвникiв;
в) працiвникiв, якi працювали увесь рік.

3. Цiлеспрямоване порiвняння певних характеристик працiв-
никiв з відповідними параметрами, вимогами — це:

а) оцінка персоналу;
б) аналiз забезпеченостi пiдприємства робочою силою;
в) оцiнка ефективностi використaння тpyдoвиx ресурсiв,

4. до соцiальних факторiв зрocтaння: продуктивноcтi працi 
належать:

а) удосконалення методiв планування;
б) створення вiдповiдного моральнопсихологiчного клiмату; 
в) удосконалення техніки i тeхнологій:

5. вплив змiни чисельносгi робiтникiв, числа днiв, вiдпрацьова-
них одним робiтником за piк, тривалосгi робочого дня, середньо-
годинного виробiтку одного робiтника на вiдхилення за обсягом 
продукцii визначають методом:

а) деталізацій;
б) ланцюговиx пiдстaновок;
в) абсолютниx рiзниць.

Література [5, гл. 12–14]

ПИТаННЯ ДлЯ СаМОкОНТрОлю

1. Аналіз  і планування як функції управління промисловим під
приємством в умовах ринку.

2. Основні  категорії  еко   но  мічного  аналізу:  показники,  фактори, 
резерви, їх класи фік а   ція.

3. Харак те рис тика показників, які використовують в ана   лізі гос
подарської діяльності промислових підприємств.

4. Процес планування і рибір рішень.
5. Види та напрями планування діяльності промислових підпри

ємств.
6. Аналітичний метод дослідження та його особливості.
7. Методика економічного аналізу і її елементи.
8. Класифікація методів аналізу за рівнем об’єктивності та за рів

нем аналітичності.
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9. Характеристика основних методів планування, екстраполяцій
ного,  інтерполяційного,  пробностатистичного,  балансового, 
матричного, економікоматематичного та факторного.

10.  Методи  прогнозування  показників  діяльності  промислового 
підприємства.

11. Інформаційне  забезпечення  аналізу  та  планування  у 
промисловості.

12.  Методи  аналізу  майна  промислових  підприємств  та  дже рел 
його покриття.

13.  Методи  оцінки  досяг ну то го   рівня  фінансової  стійкості  про
мислового підприємства.

14.  Методи аналізу платоспроможності промислових під при ємств: 
за ліквідністю балансу та системою відносних показників.

15.  Уза гальнювальні та про між ні показ ники ліквідності: методи об
числення, оцінка їх від по  від ності оптимальним значенням.

16.  Послідовність аналізу основних показників ділової актив ності.
17.  Співвідношення між рентабельністю капі та лу і рента бель ніс тю 

про  дажу (модель Дюпона).
18.  Методи  аналізу  ризику  банкрутства  промислового  підприємс

тва.
19.  Методи факторного аналізу впливу окремих видів фінансових 

ре зуль татів на розмір прибутку від звичайної діяльності.
20.  Факторний аналіз при бут ку від реалізації продукції.
21.  Аналіз і обґрунтування до ціль ності основних нап рямків вико

ристання прибутку.
22.  Система  показників  рентабельності  діяльності  промислових 

підприємств: капіталу, продукції, окремих виробів.
23.  Методи аналізу номенклатури, асортименту та оновлення про

дукції.
24.  Розрахунок  коефіцієнта  ритмічності,  аритмічності  та  ва ріа ції 

виробництва продукції промисловим підприємством.
25.  Аналіз ви ко нання договорів поставки продукції.
26.  Аналіз якості за системою уза гальнювальних, непрямих та  ін

дивідуальних показників.
27.  Графічний і аналітичний методи маржинального аналізу вироб

ництва (реалізації) продукції.
28.  Методи  горизонтального  і  вертикалього  аналізу  забезпечення 

промислових підприємств трудовими ресурсами.
29.  Аналіз використання робочого часу.
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30.  Ана ліз  динаміки ефек тив ності праці та впливу трудових і ор га
ні за цій но техніч них факторів на її зміну.  Аналіз оплати праці.

31.  Методи факторного аналізу ефективності використання основ
них засобів.

32.  Аналіз забезпечення промислових підприємств матеріальними 
ресурсами та ефек тив нос ті їх ви ко  ристання.

33.  Методи  горизонтального  і  вер    ти  кального  аналізу  витрат  зви
чайної діяльності промислових під при  ємств.

34.  Порівняльний і факторний аналіз витрат на 1 гривню вироб ле  
ної (реалізованої) продукції.

35.  Методи аналізу витрат промислових під     приємств за економіч
ними елементами та статтями каль кулювання.

36.  Методика  порівняльного  аналізу  альтернативних  інвестицій
них проектів.

37.  Аналіз фінансових інвестицій у системі при йнят тя управлінсь
ких рішень.

38.  Методичний  підхід  до  аналізу  середовища  промислового  під
приємства.

39.  Алгоритм методу SWOT.  Переваги і недоліки SWOTаналізу.
40.  Ідентифікація та аналіз зовнішніх можливостей і загроз підпри

ємства.
41.  Визначення та оцінка сильних і слабких сторін підприємства.
42.  Методи визначення ринкового попиту на продукцію промисло

вого призначення.
43.  Формування плану реалізації з врахуванням досліджень ринку, 

життєвого циклу продукції і детермінант попиту.
44.  Методичний  підхід  до  прогнозування  продажу  з  врахуванням 

еластичності попиту.
45.  Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація.
46.  Розрахунок  виробничої  потужності  промислового  підприємс

тва та резервів її зростання.
47.  Визначення максимально можливого випуску продукції з наяв

ної потужності.
48.  Методи  визначення  середньорічної  потужності  для  обґрунту

вання обсягів випуску продукції у плановому році.
49.  Методи  планування  потреби  в  матеріальних  ресурсах  для  ос

новного виробництва.
50.  Особливості визначення потреби в мате ріль них ресурсах в ок

ремих галузях промисловості.
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51.  Нормування мате ріаль них ресурсів.
52.  Методи планування чисельності працівників промислових під

приємств та джерел їх поповнення.
53.  Ме  тоди  визна чення  чисельності  окремих  кате го   рій  працівни

ків.
54.  Факторний метод планування зростання продуктивності праці:

пере ваги і недоліки.
55.  Сутність методу розрахунку продуктивності праці за нормами.
56.  Методика  прогнозу  чисельності  працівників  і  про дуктив ності 

праці.
57.  Планування оплати праці.
58.  Особливості планування діяльності підрозділів виробничої ін

фраструктури.
59.  Планування собівартості продукції балансовим і нормативним 

мето  дами.
60.  Планування собівартості готової продукції.
61.  Методи розрахунку планових витрат промислового підприємс

тва за економічними елементами.
62.  Методика складання зведеного кошторису.
63.  Методи планування по тре  би у фінансових ресурсах.
64.  Методи розрахунку потреби в оборотних коштах.
65.  Планування  прибутку  підприємства  методом  прямого  розра

хунку.
66.  Ана лі тичний  метод  розрахунку  су ми  прибутку  від  реалізації 

продукції.
67.  Методика побудови проектованого балансу промислового під

приємства.
68.  Методика  побудови  проектованого  звіту  про  фінансові  ре

зультати діяльності промислового підприємства.
69.  Графічний  і  аналітичний  методи  дослідженя  “витратиобсяг

прибуток” у процесі фінансового пла ну вання.
70.  Методи пла ну ван ня рентабельності промислових підприємств.
71.  Сутність бізнеспланування та призначення бізнесплану.
72.  Склад бізнесплану та технологія його розробки.
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криТерії  оЦінювання  знань  сТуденТів 
При  Підсумковому  конТролі

Контроль знань з дисципліни “Методи аналізу і планування в про
рмисловості” складається з двох блоків планових заходів:

1) поточний контроль знань студентів;
2) підсумковий контроль знань студентів.

Порядок оцінювання знань студентів за результатами 
 вивчення дисципліни

№ 
пор.

Форма оцінювання знань
Кількість 

балів
Результат

1 Оцінювання поточної роботи в семестрі, в т. ч.: від 0 до 40 
балів в т. ч.:

1.1 Виконання обов’язкових завдань:
1)  систематичність та активність роботи 

протягом семестру
2)  виконання завдань для самос тійного 

опрацювання

до 20 балів, 
з них:

1) до 10 
балів

2) до 10 
балів

1.2 Проходження модульного кон тролю знань до 20 балів

2 Оцінювання письмової екзаме наційної роботи від 0 до 60 
балів

Проходження 
підсумкового 

контролю знань 
з дисципліни 
і одержання 
підсумкової 

оцінки

Бали за результатами поточного контролю в сумі та за доданками, 
а також за результатами оцінювання письмової екзаменаційної робо
ти виставляються числом, кратним “5”.

Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається з суми балів за 
результати  поточного  контролю  знань  та  за  виконання  завдань,  що 
виносяться на іспит. На іспиті студент повинен набрати не менше 30 
балів.

Підсумковий контроль знань з дисципліни проводиться у формі 
письмового  іспиту  за  екзаменаційними  білетами,  кожен  з  яких  має  
3 питання.
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Відповідь  на  кожне  питання  білета  оцінюється  окремо  з 
диференціацією в 20, 10, 0 балів.

Відповідь на кожне з питань білета оцінюється:
20 балів — якщо відповідь студента містить повний, розгорнутий, 

правильний та обґрунтований викла д матеріалу;
виявляє при цьому глибокі знання усієї програми навчальної дис

ципліни,  вміє  користуватися  різноманіт ними  методами  наукового 
аналізу  суспільних  і  правових  явищ,  виявляє  їх  характерні  риси  та 
особливості;

відображає  чітке  знання  відповідних  категорій,  їх  змісту,  ро
зуміння їх взаємозв’язку і взаємодії, правильно формулює відповідні 
тлумачення;

свідчить  про  знання  назв  і  змісту  передбачених  програмою  нор
мативноправових актів (для найважливіших — необхідно знати рік 
їх прийняття);

містить аналіз змістовного матеріалу, вміє порівняти різні по гляди 
на проблему, робить самостійні висновки, форму лює та аргументує 
власну точку зору;

разом  із  теоретичним  матеріалом,  користується  фактичними  да
ними (стати стичні, результати судової практики і т. ін.), дає їм оцінку 
та вміє порівняти;

логічно і граматично висловлюється;
10  балів —  якщо  студент  дав  відповідь  на  поставлене  запитан ня, 

однак вона має хоча б один з таких недоліків:
є  неповною,  не  містить  усіх  необхідних  відомостей  про  пред мет 

запитання;
є цілком правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, 

категорій, закономірностей, назв та змісту нормативноправових ак
тів, нечіткі характеристики відповідних явищ;

не є аргументованою: не містить посилань на нормативноправові 
акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відпові дних теорій, 
концепцій, наукових течій тощо;

недостатньо вико ристано дані юридичної практики,  іншого фак
тичного і статистичного матеріалу;

свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;
викладена з порушенням логіки подання матеріалу, містить бага

то граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень;
0  балів —  якщо  студент  не  відповів  на  поставлене  запитання 

або  відповідь  є  неправильною,  не  розкриває  сутності  питання,  або 
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допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань 
у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформу
лювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної 
дисципліни.

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних 
за всі питання. В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж у 30 
балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 
0 балів).

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з 
урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (в 
діапазоні від 0 до 40 балів) та результатів письмового іспиту (не мен
ше  30  і  не  більше  60  балів)  за  100бальною  системою  з  подальшим 
переведенням в традиційну систему за 4бальною шкалою та шкалою 
ЕСТS для фіксації оцінки в нормативних документах.

Оцінка за бальною шкалою
Оцінка за національною 

шкалою
Оцінка за шкалою ЕСТ5

85–100 5 (відмінно) А

80 4 (добре) В

65–75 C

60 3 (задовільно) D

50–55 Е

30–45 2 (незадовільно) з 
можливістю по вторного 

складання

FХ

0–25 2 (незадовільно) з 
обов’язковим по вторним 

вивчення дисципліни

F

Для  реєстрації  оцінки  за  шкалою  ЕСТS  в  екзаменаційних 
відомостях вводиться спеціальна графа “Оцінка за шкалою ЕСТS”.
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