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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників 

Галузь знань,

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  6

Галузь знань

0305 «Економіка та

підприємництво»
Нормативна

Модулів -
Спеціальність:

5.03050401 «Економіка

підприємства»

Рік підготовки:

3-йЗмістових модулів 2
Семестр

5,6-йЗагальна кількість 

годин - 216 Лекції

48 год.
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:

аудиторних – 2,7

самостійної роботи 

студента – 3,3

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:

«молодший спеціаліст»

Практичні заняття

48 год. 

Самостійна робота

120 год.

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  роботи

становить –96:120 (44:56%)



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни: вивчення економічних, організаційних основ

раціональної  побудови  планування  і  роботи  підприємств  у  поєднанні  з

закупівлями  сировини,  транспортуванням,  переробкою  продукції  та

доведення  її  до  споживача,  а  також управління  виробництвом і  трудовим

колективом в  умовах  ринку  з  використанням системи  методів  управління,

організаційних структур управління.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- основи  функціонування  підприємств,  різних  форм  організації  праці  й

напрями їх удосконалення;

- особливості і форми оплати праці;

- форми  і  методи  ефективного  використання  основних  і  оборотних  фондів,

виробничих запасів, складських приміщень, транспорту, тари, енергоносіїв;

- види бізнес-плану;

- планування виробництва;

- собівартість та реалізацію продукції;

- організацію  виробничих  процесів,  нормування  та  оплату  праці,  а  також

управління  трудовими  колективами,  функції  управління,  системи  методів

управління колективом.

вміти:

-  робити  розрахунки  обчислення  потреби  в  сировині,  складських  площах,

виробничих  запасах,  тарі,  транспортних  засобах,  визначати  ритм  і  такт

потоку, обчислювати  потребу  в  трудових  ресурсах  та  нарахуванні  оплати

праці, визначати часу при виробництві необхідної продукції.  



3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Організація основної виробничої діяльності

1. Вступ. Основи функціонування промислового підприємства

2. Організація та прогнозування виробничого процесу на підприємствах

3.  Виробнича  структура   підприємства  та  організація  виробничого

процесу в часі

4. Організація основного виробництва

5. Організація виробничої та соціальної інфраструктури підприємства

6.  Особливості  організації  матеріально-технічного  обслуговування

виробництва.

Змістовний  модуль  2.  Планування  основної  виробничої  діяльності

підприємств 

7. Планування діяльності підприємства

8. Планування розвитку підприємства.

9. Теоретичні особливості планування, бізнес планування

10. Планування фонду оплати праці

11. Планування обсягів виробництва та реалізації продукції

12. Фінансове планування на підприємстві.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

усього у тому числі
л п ла

б

ін

д

с.р.

1 2 3 4 5 6 7
Змістовий модуль 1. Організація основної виробничої діяльності

1. Вступ. Основи функціонування 

промислового підприємства
14 4 10

2. Організація та прогнозування 

виробничого процесу на 

підприємствах

20 4 6 10

3. Виробнича структура  

підприємства та організація 

виробничого процесу в часі

20 4 6 10

4. Організація основного 

виробництва
20 4 6 10

5. Організація виробничої та 

соціальної інфраструктури 

підприємства

14 4 10

6. Особливості організації 

матеріально-технічного 

обслуговування виробництва.

14 4 10

Всього за змістовим модулем 1 102 24 18 60

Змістовий  модуль  2.  Планування  основної  виробничої  діяльності

підприємств
7. Планування діяльності 

підприємства
14 4 10

8. Планування розвитку 

підприємства.
14 4 10

9. Теоретичні особливості 

планування, бізнес планування
21 4 7 10

10. Планування фонду оплати праці 22 4 8 10



11. Планування обсягів 

виробництва та реалізації продукції
22 4 8 10

12. Фінансове планування на 

підприємстві.
21 4 7 10

Всього за змістовим модулем 2 114 24 30 60

Усього годин 216 48
4

8
120

5. Теми практичних занять

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Тема: Організація та прогнозування виробничого 

процесу на підприємствах 

Моделювання процесу технічної підготовки виробництва на

підприємствах виноробної промисловості

6

2 Тема: Виробнича структура підприємства та організація 

виробничого процесу в часі

Обчислення виробничих завдань та тривалості виробничого 

циклу 

6

3 Тема: Організація основного виробництва

Розрахунок методів виробництва: ритму та такту потоку
6

4 Тема: Теоретичні особливості планування, бізнес 

планування

Складання бізнес-плану підприємства

7

5 Тема: Планування фонду оплати праці

Нарахування заробітної плати працівникам
8

6 Тема: Планування обсягів виробництва та реалізації 

продукції

Розрахунок обсягу виробництва та реалізації продукції в 

натуральному та грошовому виразі. Розрахунок планової 

собівартості одиниці продукції та визначення собівартості.

8

7 Тема: Фінансове планування на підприємстві. 7



Розрахунок оптової та відпускної ціни на продукцію. 

Розрахунок планового прибутку та рентабельності.
Разом 48

6. Самостійна робота

№

з/п

Назва теми Кількість

годин

1 Вступ. Основи функціонування промислового 

підприємства

Зміст,  завдання  та  методика  вивчення  дисципліни

«Планування та організація»

Предмет та об’єкт вивчення дисципліни

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами

10

2 Організація та прогнозування виробничого процесу на 

підприємствах

Методика організації основного виробництва. Технічна 

підготовка основного процесу виробництва, її призначення і

етапи проведення. Організація технічного контролю і 

регулювання основного процесу виробництва 

10

3 Виробнича структура  підприємства та організація 

виробничого процесу в часі

Види виробничої структури підприємства в залежності від

форми спеціалізації основних цехів. Розміщення цехів і 

служб підприємства. Шляхи удосконалення виробничої 

структури підприємства. Склад і структура тривалості 

виробничого циклу. Напрями і шляхи скорочення 

тривалості виробничого циклу.

10

4  Організація основного виробництва

Методи організації виробництва. Характеристика 

потокового та непотокового виробництва. Потокові лінії, їх 

класифікація. Основні параметри потокової лінії: такт 

10



потоку, ритм потоку, кількість робочих місць, швидкість 

руху конвеєра
5 Організація виробничої та соціальної інфраструктури 

підприємства

Організація ремонтного господарства. 

Організація транспортного обслуговування виробництва. 

Організація енергетичного господарства

10

6 Особливості організації матеріально-технічного 

обслуговування виробництва.

Організація складського господарства підприємства. 

Управління виробничими запасами. 

10

7  Планування діяльності підприємства

Нормативна база планування. Різновиди планів та їх 

комплекси: директивне, індикативне планування, 

прогнозування, стратегічне, поточне, оперативно-

календарне планування, планування інвестицій і проектів, 

бізнес-план

Зміст поточних планів та організація їх розробки.

10

8 Планування розвитку підприємства.

Типовий зміст програми технічного розвитку підприємства. 

Ефективність технічних нововведень.

Методика розрахунку показників технічних нововведень.

10

9 Теоретичні особливості планування, бізнес планування

Характеристика основних розділів бізнес-плану. Організація

використання залучених інвестицій

10

10 Планування фонду оплати праці

Порядок нарахування заробітної плати. Утримання із 

заробітної плати. Планування фонду оплати праці. 

Державне регулювання оплати праці

10

11 Планування обсягів виробництва та реалізації продукції

Планування ціни на продукцію. Вивчення ринку і попиту на 

продукцію. Планування продажу продукції.

10



Маркетингова політика підприємства
12 Фінансове планування на підприємстві.

Методика розрахунку валового прибутку і фінансового 

результату від операційної діяльності. Методика розрахунку 

рентабельності підприємства

10

Разом 120

7. Методи навчання

методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

методи  контролю і  самоконтролю за  ефективністю навчально-пізнавальної

діяльності.

8. Методи контролю

фронтальний

груповий

індивідуальний

комбінований

самоконтроль студентів



9. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

За 4-бальною

шкалою

Оцінка

в ЄКТС
Критерії оцінювання

5(відмінно) А

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і

вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні обдарування і 

нахили.

4(добре)

В

Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв’язує вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна.

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвердження думок.

3(задовільно)

D

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

Е

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні.
2(незадовільно

)

FХ Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину 



навчального матеріалу.

F

Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів.

10. Рекомендована література

Базова

1. Організація виробництва на промисловому підприємстві: навчальний

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

2. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник. Тарасюк

Г.М., Шваб Л.І. – К.: Каравела, 2005.

3. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник. Шимко

О.В., Рижиков В.С., Грибкова С.М., Шимко О.І., Щолокова А.Л. – К.: Центр

навчальної літератури, 2006.

4. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник. Іванова

В.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

5.  Організація виробництва:  навчальний посібник.  Багрової  І.В.  – К.:

Центр навчальної літератури, 2005.

6.  Організація  і  планування  на  підприємстві:  навчальний  посібник.

Семенов  Г.А.,  Станчевський  В.К.,  Панкова  М.О.,  Семенов  А.Г.,  Гребінець

К.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

7. Основи менеджменту: Підручник Кондратюк А.О..

Допоміжна

1. Економіка підприємства: навчальний посібник. Бондар Н.М., Воротін

В.Є., Гаєвський О.А. – К.: МАУП, 2006.

2.  Економіка  підприємства:  навчальний  посібник.  Шегда  А.В.,

Литвиненко Т.М., Нахаба М.П. – К.: Знання-Прес, 2003.

3.  Економіка  підприємства:  навчально-методичний  посібник.

Афанасьєва М.В. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. 

Інформаційні ресурси

1. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України

http://www.ukrstat.gov.ua/


2. http://www.minfint.gov.ua – Міністерство фінансів

3. http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки

4. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

5. http://www.bank.gov.ua – Національний банк України

6. http://www.liga.net.com.ua – ЛигаБизнесИнформ

7. http://www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

8. http://www.cpsr.org.ua – Центр перспективних соціальних досліджень

9. http://www.hdr.undp.org – Human development report

10.http://www.portal.rada.gov.ua – Верховна Рада України

http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.hdr.undp.org/
http://www.cpsr.org.ua/
http://www.liga.net.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfint.gov.ua/
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