
 

Програмові вимоги для модульного і підсумкового контролю 

з курсу «Панування бізнесу» 

Тема 1. Організаційні основи виробництва 

1. Поясніть мету та завдання організації та планування виробництва. 

2. Сформулюйте визначення поняття підприємства. 

3. Чим визначається особливе місце та значення промислових підприємств у 

народногосподарському комплексі? 

Тема 2. Організація виробничого процесу в часі й просторі 

4. Сформулюйте визначення поняття виробничого процесу.  

5. Розкрийте роль основних елементів, що визначають процес праці та виробничий 

процес на підприємстві. 

6. Дайте характеристику основним, допоміжним й обслуговуючим процесам на 

підприємстві.  

7. Сформулюйте визначення поняття операції. 

8. 3 якою метою аналізують структуру виробничого процесу?  

9. Чим простий виробничий процес відрізняється від складного? 

10. Які принципи лежать в основі організації виробничих процесів?  

11. Дайте характеристику паралельності як принципу раціональної організації 

виробничого процесу.  

Тема 3. Організація допоміжних та обслуговуючих господарств 

12. Сформулюйте зміст пропорційності та розкрийте значення дотримання даного 

принципу для підвищення ефективності виробничої діяльності промислового 

підприємства.  

13. Дайте характеристику безперервності як найважливішого принципу раціональної 

організації виробничого процесу.  

14. У чому полягає зміст і провідна роль ритмічності виробництва у забезпеченні високої 

ефективності діяльності промислового підприємства?  

Тема 4. Планування та його значення в економіці підприємства 

15. Сформулюйте зміст прямоточності та розкрийте значення реалізації даного принципу 

для підвищення ефективності виробничого процесу. 

16. Сформулюйте визначення поняття "тип виробництва". 

17. Як визначається тип виробництва дільниці, цеху, підприємства?  

18. Дайте характеристику одиничного типу виробництва. 

19. Розкрийте особливості окремих підтипів серійного виробництва. 

20. Перелічіть основні характеристики масового типу виробництва.  

21. Чому з підвищенням типу виробництва створюються передумови для більш повної 

реалізації принципів раціональної організації виробничого процесу?  

22. Розкрийте сутність організації виробничого процесу в часі.  

23. Що є головною характеристикою організації виробничого процесу в часі?  

24. Сформулюйте визначення поняття "тривалість виробничого циклу".  

Тема 5. Оперативне планування в системах різних типів виробництва. 

25. Перелічіть елементи, що входять до складу тривалості виробничого циклу.  

26. Запишіть формули розрахунку тривалості виробничого циклу.  

27. Як співвідносяться виробничий i технологічний цикли?  

28. Охарактеризуйте сутність, сферу застосування, переваги та недоліки видів руху 

предметів праці при партійному виготовленні продукції.  

29. Як впливають на тривалість виробничого циклу вcix видів pyxy предметів праці 

збільшення величини партії (обсягу випуску), зміна норм часу за операціями, 

збільшення величини партії обробки? 

Тема 6. Планування виробництва та реалізації продукції, його матеріально-

технічного забезпечення 

30. Розкрийте суть та особливості організації функціонування системи "точно в строк".  

31. Які основні інформаційні потоки координує диспетчерська служба підприємства? 



32. Розкрийте сутність техніко-економічного та оперативно-виробничого планування. 

33. Сутність техніко-економічного та оперативно-виробничого планування. 

34. Обґрунтуйте значення та завдання органів техніко-економічного планування на 

підприємстві.  

35. Обґрунтуйте порядок розробки планів підприємства. 

36. Обґрунтуйте взаємовідносини відділів, служб і цехів у процесі планування. 

37. Особливості натуральних та вартісних показників плану.  

38. Особливості формування номенклатури плану. Обґрунтуйте роль держзамовлення в 

процесі планування діяльності підприємства.  

39. Особливості вартісного планування випуску та реалізації продукції на підприємствах 

України.  

40. У чому полягає економічне значення скорочення тривалості виробничого циклу?  

41. Назвіть основні напрями скорочення тривалості виробничого циклу.  

42. Як забезпечити на підприємстві скорочення тривалості природних процесів? 

43. Перелічіть основні шляхи скорочення часу перерв у процесі виготовлення продукції.  

44. Перелічіть основні шляхи скорочення тривалості допоміжних та обслуговуючих 

процесів у процесі виготовлення продукції. 

45. У чому полягає організація виробничого процесу в просторі?  

46. Розкрийте сутність поняття "організаційна структура підприємства".  

47. Які фактори впливають на складність та ієрархічність організаційної структури 

підприємства?  

48. Що слід розуміти під виробничою структурою підприємства?  

49. Назвіть факторі, які впливають на виробничу структуру підприємства.  

50. Оцініть можливі тенденції в розвитку виробничої інфраструктури промислових 

підприємств в ринкових умовах господарювання. 

51. Назвіть та охарактеризуйте форми спеціалізації основних цехів підприємства.  

52. Розвиток якої форми спеціалізації призводить до створення потокового виробництва? 

53. Назвіть особливості організації потокового виробництва. 

54. Які принципи організації виробничого процесу покладені в основу потокового 

виробництва? 

55. Назвіть основні переваги організації потокового виробництва.  

56. Назвіть склад цехів обробної стадії.  

Тема 7. Планування праці, заробітної плати, кадрів та соціальних питань 

57. Охарактеризуйте особливості розрахунку кількості робочих місць.  

58. Дайте характеристику типової системи ремонту устаткування.  

59. Розв'язання яких завдань передбачає організація функціонування виробничої 

системи? 

60. Розкрийте суть та особливості сукупного планування виробництва.  

61. Для чого розробляється сукупний план виробництва?  

62. На основі якої інформації формується сукупний план виробництва?  

63. Дайте загальну характеристику системи оперативно-календарного планування на 

підприємстві.  

64. На основі яких норм і нормативів здійснюється об'ємно-календарне планування?  

65. На основі яких даних розробляється оперативно-календарний план виробництва? 

66. Коротко охарактеризуйте міжцехову та внутрішньоцехову систему оперативного 

календарного планування. 

67. Назвіть функції оперативного регулювання виробництва. 

Тема 8. Планування собівартості, прибутку та фінансів 

68. Обґрунтуйте особливості розрахунку обсягу виробництва в сталих цінах для 

визначення дійсного зростання обсягу в ринковій перспективі. 

69. Обґрунтуйте роль, зміст та значення плану матеріально-технічного забезпечення.  

70. Оптимізація процесу планування запасів матеріалів: поточних, резервних запасів.  

71. Обґрунтуйте економічну категорію виробничої потужності. 

72. Обґрунтуйте сутність "вузьких місць" та способи їх "розшивання".  



73. Обґрунтуйте моделі розрахунку виробничої потужності  

74. Визначте особливості розрахунку потужності в механічних, складальних та 

заготівельних виробництвах. Особливості планування поліпшення використання 

виробничих потужностей та основних фондів. 

75. Обґрунтуйте шляхи та моделі інтенсифікації роботи з кадрами в умовах переходу до 

ринку.  

76. Обґрунтуйте зміст планів з праці, заробітної плати, кадрів та соціальних питань. 

77. Обґрунтуйте основний метод планування чисельності: зіставлення обсягу робіт та 

можливостей робітника. Оптимізація процесу планування зростання продуктивності 

праці. 

78. Обґрунтуйте особливості планування заробітної плати та фонду споживання в 

сучасних умовах українського ринку.  

79. Особливості планування середньої заробітної плати на підприємствах України. 

80. Обґрунтуйте шляхи вирішення проблем фінансування соціальних заходів.  

81. Обґрунтуйте показники плану з собівартості: планова калькуляція, повна собівартість 

продукції тощо. 

82. Особливості контролінгу плану з собівартості 

83. Обґрунтуйте особливості кривої витрат у залежності від змін обсягу виробництва та її 

використання у плануванні собівартості.  

84. Охарактеризуйте процес локалізації витрат за місцем їх витрачання.  

85. Обґрунтуйте процес складання кошторису позавиробничих та транспортно-

заготівельних витрат.  

86. Особливості розробки планових калькуляцій на підприємствах України. 

87. Обґрунтуйте особливості процесу планування собівартості продукції нормативно-

балансовим методом. 

88. Обґрунтуйте особливості планування прибутку від реалізації. 

89. Сутність та особливості позареалізаційних прибутків і витрат.  

Обґрунтуйте особливості планування додаткових емісій акцій та облігацій 

Тема 9. Розробка бізнес-плану 

90. Структура організаційного плану. 

91. Логіка процесу стратегічного планування. 

92. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії. 

93. Зміст основних розділів організаційного плану. 

94. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей для бізнесу. 

95. Оцінка сприятливих зовнішніх загроз для бізнесу. 

96. Значення розробки фінансового плану. 

97. Мета розробки фінансового плану. 

98. Місія розробки фінансового плану. 

99. Зміст розробки фінансового плану. Технологія розробки фінансового плану 

 


