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 1.Пояснювальна записка навчальної  програми 
Вступ 

       Дисципліна “Планування та організація  діяльності  підприємств” входить до складу 

дисциплін, що формують функціонування підприємств в умовах формування ринкової 

економіки. Господарюючим суб’єктам (підприємствам) надано широкі права і 

можливості щодо реалізації їх економічних та соціальних інтересів, вибору способів 

організації управління процесами виробництва, збуту продукції та фінансово-

економічної діяльності. Нові принципи і підходи в управлінні ринкової діяльності 

підприємств повинні стати основою управління (менеджменту) сучасної формації 

спеціалістів. Саме це визначає актуальність і доцільність вивчення у вищих навчальних 

закладах дисципліни “ Планування та організація  діяльності  підприємств ”.  

2. Опис предмета навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Опис предмета навчальної дисципліни 

Курс: підготовка 

молодших спеціалістів 

Напрям, спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика начальної 

дисципліни 

Кількість: 

 

Загальна кількість 

годин-75 

Тижневих - 

Аудиторних - 

Самостійної роботи - 

 

 
Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування   

 

Шифр та назва спеціальності: 

071 Облік і оподаткування 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

 

молодший спеціаліст 

Рік навчання: 3 

Семестр: 6 

Лекції – 32 

Практичні – 16 

Самостійна робота – 27 

Вид контролю- залік 
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3.  Мета та завдання курсу 
Мета вивчення дисципліни — здобути теоретичні та практичні знання з основних 

напрямів механізму організації управління та діяльності промислових підприємств різних форм 

власності, вивчити досвід сучасного менеджменту організації, а також промислового 

менеджменту, питання організації і регулювання технологічних процесів з урахуванням 

сучасних умов ринкової трансформації економіки України.  

Предмет вивчення дисципліни становить проектування системного підходу до 

управління підприємством; сучасні методи організації планування виробництва та виробничих 

процесів у підприємстві; визначення ефективності застосування сучасних форм організації 

виробництва та управління підприємством; правові питання організації бізнесу на підприємстві 

в умовах формування ринкових відносин.  

Основні завдання дисципліни:  

• з’ясування місця дисципліни в навчальному процесі, розкриття її основної мети і 

визначення основних методів організації діяльності підприємств;  

• розкриття економічної сутності процесів управління підприємствами;  

• розкриття сутності системного підходу до управління промисловими підприємствами; 

• ознайомлення з основами організації планування промислового виробництва та 

інноваційної діяльності;  

• опанування бази організації основних виробничих процесів на промислових 

підприємствах;  

• вивчення організації комплексного обслуговування та управління якістю продукції на 

підприємствах;  

• вивчення засад тактичного та стратегічного маркетингу і збуту товарів.  

Компетентності, якими повинен володіти здобувач 

-  здатність до розуміння категорій науки управління і процесів прийняття управлінських 

рішень, методів використання інструментів управління підприємствами, організаціями, 

вивчення впливу різних факторів на ефективність системи управління; 

- здатність до вивчення та формування споживчих оцінок і запитів, використання ресурсів 

та засобів підприємства для задоволення ринкових потреб заради отримання прибутку; 

 

Програмні результати навчання: 

- розуміння концептуальних засад системного управління підприємствами та особливості  

менеджменту в професійній діяльності; 

- уміння з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організаціях, організовувати власну 

професійну діяльність. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Підприємство як об’єкт планування  

1. Роль і місце планування в управлінні підприємством 

2. Об’єкти і предмет планування на підприємстві. 

3. Організація планування на підприємстві.  

 

Тема 2.  Система планування на підприємстві 

3.   Форми планування. Система планів підприємства. 

 

 Тема 3. Бізнес-планування. 

1. Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану.  

2. Зміст бізнес-плану. 

1. Принципи планування. 

2. Методи планування. 
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3.  Реалізація бізнес-плану на підприємстві. 

 

 Тема 4. Планування виробничої програми. 

1. Зміст і порядок розроблення плану виробництва.  

2. Планування виробничої програми в натуральному вираженні. 

3.  Планування виробничої програми у вартісному вираженні. 

 

3. Планування кількості персоналу. 

 

3. Оплата праці. Показники плану, методика обчислення фондів оплати праці за 

різних систем та форм оплати праці 

 

            Тема 7.Планування собівартості продукції 

1. Мета, завдання та послідовність планування витрат виробництва. 

2. Класифікація й облік витрат виробництва. 

3. Методи планування собівартості. 

 

       Тема 8. Планування фінансових результатів   

1. Зміст і завдання фінансового плану. 

2. Планування прибутку. 

3. Планування розподілу прибутку. 

Тема 5.   Планування потреби в персоналі. 

1. Зміст, завдання та технологія планування потреби в персоналі. 

2. Планування продуктивності праці. 

Тема 6.  Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах. 

1. Цілі, завдання і зміст планування матеріально-технічного забезпечення       

підприємства. 

2. Визначення потреби в матеріально - технічних ресурсах.  
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Контрольна робота 

 

                                              5.Зв`язок між дисциплінами 
 

Дисципліна “ Планування та організація  діяльності  підприємств ” тісно пов’язана з 

такими основними навчальними дисциплінами, як “Маркетинг”, “Економіка підприємства”,  і 

спрямована на формування сучасного фахівця у сфері менеджменту, підприємництва, 

організації діяльності промислових підприємств. 

 

 
 
 
 
 
 

Тема 9.  Основи прогнозування. 

1.Суть і принципи прогнозування 

2. Види прогнозування та класифікація прогнозів. 

3. Методи прогнозування. 

 

Тема 10. Основи планування та організації   на   підприємстві. 

1.Організація поточного виробництва. 

2.Організація партійного виробництва. 

3.Організація одиничного виробництва. 

 

Тема 11. Організація основних виробничих процесів. 

1.Форми організації виробництва.  

(Концентрація,спеціалізація, кооперування, комбінування) 

 

Тема 12. Банкрутство підприємств. 

1.Аспекти формування механізму банкрутства в Україні. 

2.Проблеми механізму банкрутства та шляхи їх вирішення. 

 

Тема 13.    Планування виробничої потужності. 

1.Визначення поняття «виробнича потужність». 

2. Види виробничої потужності. 

3. Показники використання виробничої потужності. 

 

Тема 14.  Планування коштів на оплату праці. 

1.Мета і завдання планування коштів на оплату праці. 

2.Склад коштів на оплату праці. 

3.Методи визначення планового фонду заробітної плати. 

 

Тема 15. Планування виробничої інфраструктури. 

1.Виробнича інфраструктура та планування діяльності її підрозділів. 

2.Система технічного обслуговування. 

 

Тема 16. Планування інвестиційної діяльності підприємства   

1.Сутність інвестицій й інвестиційного процесу. 

2. Методика оцінки інвестиційних проектів. 
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6. Таблиця структури курсу 
 

Таблиця 2. Структура курсу 
 

Ф
о
р
м

а 
н

ав
ч
ан

н
я 

      

К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

В
сь

о
го

 г
о
д

и
н

 

Нормативні дані (кількість годин) Контроль 

навчальної 

роботи 

Аудиторні 

заняття 

Самостійна робота 

Лекції ПР ЛР   

 

Денна 3 6 

 

75 32 16 - 27 

 

Залік 

 

 

                                         7.    Форми контролю 
При вивченні дисципліни передбачається два види контролю: поточний та підсумковий. 

7.1.Поточний контроль здійснюється: 

                                -  на практичних заняттях - шляхом самостійного розв'язку індивідуальних 

задач з використанням учбової літератури під керівництвом викладача;  

                                  

7.2. Підсумковий контроль у вигляді  заліку проводиться при умові проходження 

студентом всіх етапів поточного контролю у вигляді усної відповіді на питання та розв'язку 

типової контрольної задачі. 

 

8. Тематичне планування навчальної дисципліни 
 Таблиця 3. Тематичне планування дисципліни 

№ 

п/п 
Назва теми Загальна  

кількість 

годин 

В тому числі 

аудиторні 

Лекції             Практичні 

1. Тема 1. Підприємство як об’єкт 

планування 

 

2 2  

2. Тема 2. Система планування на 

підприємстві 

 

 

2 2  

3. Тема 3. Бізнес - планування 

 

 

4 2 2 

4. Тема 4. Планування виробничої 

програми 

 

 

 

2 2  

5. Тема 5. Планування потреби в персоналі 

 

4 2 2 
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6. Тема 6. Планування потреби в 

матеріально-технічних ресурсах 

 

 

4 2 2 

7. Тема 7.Планування собівартості 

продукції 

 

4 2 2 

8. Тема 8. Планування фінансових 

результатів   
4 2 2 

9. Тема 9.  Основи прогнозування. 

 
2 2  

10. Тема 10. Основи планування та 

організації   на   підприємстві. 
2 2  

11. Тема 11. Організація основних 

виробничих процесів. 

 

2 2 2 

12. Тема 12. Банкрутство підприємств. 

 
2 2  

13. Тема 13.    Планування виробничої 

потужності. 

 

2 2 2 

14 Тема 14.  Планування коштів на оплату 

праці. 

 

2 2 2 

15. Тема 15. Планування виробничої 

інфраструктури. 
2 2  

16 Тема 16. Планування інвестиційної 

діяльності підприємства   

 

2 2  

 Всього 48 32 16 

 
9. Тематичне планування навчальної дисципліни  

Таблиця 4. Тематичне планування дисципліни 

 

№ 

п/п 

Назва теми Час відведений на 

опрацювання 

(годин) 

1. Тема 1. Підприємство як об’єкт планування  

1. Роль і місце планування в управлінні підприємством 

2. Об’єкти і предмет планування на підприємстві. 

3. Організація планування на підприємстві.  

 

2 

2. Тема 2.  Система планування на підприємстві 

4. Принципи планування. 

5. Методи планування. 

3.Форми планування. Система планів підприємства. 

2 
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3. Тема 3.  Бізнес - планування  

1. Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану. 

2. Зміст бізнес- плану. 

3. Реалізація бізнес – плану на підприємстві. 

 

2 

4. Тема 4. Планування виробничої програми. 

4. Зміст і порядок розроблення плану виробництва.  

5. Планування виробничої програми в натуральному вираженні. 

6.  Планування виробничої програми у вартісному вираженні. 

 

2 

5. Тема 5.   Планування потреби в персоналі. 

4. Зміст, завдання та технологія планування потреби в персоналі. 

5. Планування продуктивності праці. 

6. Планування кількості персоналу. 

2 

 

6. 
Тема 6.  Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах. 

4. Цілі, завдання і зміст планування матеріально-технічного 

забезпечення підприємства. 

5. Визначення потреби в матеріально - технічних ресурсах.  

6. Оплата праці. Показники плану, методика обчислення фондів 

оплати праці за різних систем та форм оплати праці  

2 

7. Тема 7.Планування собівартості продукції 

4. Мета, завдання та послідовність планування витрат виробництва. 

5. Класифікація й облік витрат виробництва. 

6. Методи планування собівартості. 

 

2 

 

8. 
Тема 8. Планування фінансових результатів   

4. Зміст і завдання фінансового плану. 

5. Планування прибутку. 

6. Планування розподілу прибутку. 

 

2 

9. Тема 9.  Основи прогнозування. 

1.Суть і принципи прогнозування 

2. Види прогнозування та класифікація прогнозів. 

3. Методи прогнозування. 

 

2 

10. Тема 10. Основи планування та організації   на   підприємстві. 

1.Організація поточного виробництва. 

2.Організація партійного виробництва. 

3.Організація одиничного виробництва. 

 

2 

11. Тема 11. Організація основних виробничих процесів. 

1.Форми організації виробництва.  

(Концентрація,спеціалізація, кооперування, комбінування) 

2 

12.  

Тема 12. Банкрутство підприємств. 

1.Аспекти формування механізму банкрутства в Україні. 

2.Проблеми механізму банкрутства та шляхи їх вирішення. 

2 

13. 

 

 

 

 

 

Тема 13.    Планування виробничої потужності. 

1.Визначення поняття «виробнича потужність». 

2. Види виробничої потужності. 

3. Показники використання виробничої потужності. 

2 
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14. 
 

Тема 14.  Планування коштів на оплату праці. 

1.Мета і завдання планування коштів на оплату праці. 

2.Склад коштів на оплату праці. 

3.Методи визначення планового фонду заробітної плати. 

 

2 

15.  

Тема 15. Планування виробничої інфраструктури. 

1.Виробнича інфраструктура та планування діяльності її підрозділів. 

2.Система технічного обслуговування. 

2 

16.  

Тема 16. Планування інвестиційної діяльності підприємства   

1.Сутність інвестицій й інвестиційного процесу. 

2. Методика оцінки інвестиційних проектів 

2 

 

10. Планування практичного планування 

Таблиця 5.  Планування практичних занять 

 

№ 

п\п 

Назва теми Час відведений на 

опрацювання 

(год) 

 

1. 
Тема 3.  Бізнес – планування  

Практична робота 1. Складання бізнес – плану  

 

 

2 

 

2. Тема 5.   Планування потреби в персоналі 

Практична робота2.Визначення потреби в персоналі.  

 

2 

 

3. 
Тема 6.  Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах. 

Практична робота 3. Визначення потреби в матеріально-технічних 

ресурсах. 

  

 

 

2 

4. Тема 7.Планування собівартості продукції 

Практична робота 4. Планування зниження собівартості продукції. 

 

2 

 

5. Тема 8. Планування фінансових результатів   

Практична робота 5.Планування прибутку. 

 

2 

6 Тема 11. Організація основних виробничих процесів. 

Практична робота 6.Планування основних виробничих процесів 

2 

7 Тема 13.    Планування виробничої потужності. 

Практична робота 7. Планування виробничої потужності    

підприємств 

2 
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11. Планування самостійної роботи 

Таблиця6.  Планування самостійної роботи 

 
12.  Перелік питань які виносяться на залік 

        

1. Роль і місце планування в управлінні підприємством 

2. Об’єкти і предмет планування на підприємстві. 

3. Організація планування на підприємстві.  

6. Форми планування. Система планів підприємства. 

7. Зміст і порядок розроблення плану виробництва.  

8. Планування виробничої програми в натуральному вираженні. 

9. Планування виробничої програми у вартісному вираженні. 

10. Планування виробничої програми в натуральному вираженні. 

11. Планування виробничої програми у вартісному вираженні. 

14. Планування кількості персоналу. 

17. Оплата праці. Показники плану, методика обчислення фондів оплати праці за різних 

систем та форм оплати праці 

18. Класифікація й облік витрат виробництва. 

8 Тема 14.  Планування коштів на оплату праці. 

Практична робота 8. Планування коштів на оплату праці 

2 

 Всього 16 

№ 

п/п 

Назва теми Час відведений 

на 

опрацювання 

(годин) 

1. Тема 1.  Основи прогнозування. 

 

2 

2. Тема 2. Основи планування та організації   на   підприємстві. 

 

4 

3. Тема 3. Організація основних виробничих процесів. 

 

4 

4. Тема 4. Банкрутство підприємств. 

 

4 

5. Тема 5.    Планування виробничої потужності. 

 

2 

 

6. 
Тема 6.  Планування коштів на оплату праці. 

  

2 

7. Тема 7. Планування виробничої інфраструктури. 

 

4 

8. Тема 8. Планування інвестиційної діяльності підприємства   

 

5 

 Разом  27 

4. Принципи планування. 

5. Методи планування. 

12. Зміст, завдання та технологія планування потреби в персоналі. 

13. Планування продуктивності праці. 

15. Цілі, завдання і зміст планування матеріально-технічного забезпечення       підприємства. 

16. Визначення потреби в матеріально - технічних ресурсах.  
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19. Методи планування собівартості. 

20. Зміст і завдання фінансового плану. 

21. Планування прибутку. 

22. Планування розподілу прибутку. 

 

13.  Науково-методичне забезпечення навчального процесу 
           Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає: державний стандарт 

освіти; навчальні плани, навчальні програми, підручники і навчальні посібники; тестові 

запитання; методичні матеріали, Опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного 

забезпечення дисципліни. 
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