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Передумови для вивчення дисципліни: знання з дисциплін «Економіка 

підприємства», «Вступ до спеціальності», «Основи виробництва і переробки в 

рослинництві та тваринництві». 

Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: “Планування та організація діяльності 
підприємства” в процесі вивчення охоплює всі основні складові виробничої діяльності 
підприємства, тобто систему взаємопов'язаних елементів: працю, знаряддя праці, предмети 

праці, продукти праці, координацію їх руху по операціях і робочих місцях, завдяки чому 

досягається рівномірна, ритмічна робота та високі техніко-економічні результати. 

    У сучасній ринковій економіці важливою передумовою ефективного використання 

обмежених виробничих ресурсів і досягнення високих кінцевих результатів є планування 

діяльності підприємств. Проте нині воно є не регламентованим з огляду на єдині правила 
чи стандарти. Більше того, напрацьований як вітчизняною, так і зарубіжною наукою та 

практикою інструментарій планування є досить різноманітним, що дає змогу 

використовувати такий набір методів та алгоритмів, який є прийнятним для кожної 
ситуації. Вибрати їх, поєднати в єдину систему планування належить керівнику, 

менеджеру, безпосередньому виконавцю. Усі вони повинні глибоко розуміти зміст і 
призначення тих чи інших комплексів планів та сутність методів, а також усвідомлювати 

правила раціонального їх використання. Це потребує високого рівня підготовки керівників 

підприємств, економістів.  



Головною метою викладання дисципліни є формування у здобувачів освіти 

теоретичних знань і практичних навичок з методики планування, раціональної організації 
та підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства. 

Мета  навчальної дисципліни:   

- розкрити сутність виробництва, його складових та організаційних основ, процесів 

планування і перетворення ресурсів, що використовуються; 

- охарактеризувати систему планування, структуру та зміст виробничих процесів, 

принципи їх раціональної побудови; 

- викласти методики використання різноманітних інструментів реалізації 
організаційних рішень у виробництві, прийнятих на основі системи розроблених та 

обгрунтованих планів підприємства; 

- пояснити вплив різних чинників на об′єктивність і своєчасність планування, 

гнучкість і мобільність виробництва. 

Предметом навчальної дисципліни є  відносини та зв′язки елементів виробничої 
системи, що виникають в процесі планування та виготовлення продукції на підприємстві. 

Завдання дисципліни: 

-  вивчення теорії та методики  внутрішньовиробничого планування й організації 
виробництва; 

-  освоєння методів розрахунків техніко-економічних показників діяльності 
підприємства та його підрозділів; 

-  набуття вмінь і первинних навичок економічного обгрунтування планових і 
організаційних рішень. 

В результаті вивчення дисципліни здобувачі освіти повинні: 
Знати:  

- основи виробництва і планування діяльності підприємства; 

- основні поняття та категорії; 
- зміст видів планування  та процесів, що відбуваються під час виготовлення 

продукції; 
- принципи, методи, способи та інструменти  планування і раціональної організації 

виробничої діяльності. 
Вміти: 

- самостійного виконувати техніко-економічні обґрунтування параметрів раціональної 
організації виробничих систем; 

- проводити аналіз процесів, що відбуваються у виробництві; 
- проявляти дослідницькі та організаторські здібності у процесі підготовки 

організаційних проектів виробництва та їх реалізації. 
-  вміти вдосконалювати наявні методики, розробляти нові алгоритми та творчо 

вирішувати складні нетипові завдання сьогодення.  

 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення загальних 

компетентностей освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 8. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до 

використання економічних знань у професійній діяльності. 



ЗК 10. Здатність виконувати роботу як самостійно, так і в команді, включаючи 

здатність взаємодії з колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

ЗК 11. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості. 
ЗК 12. Здатність формувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 13. Здатність вчитись та бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань. 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення спеціальних 

компетентностей за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» 

СК 2. Здатність використовувати математичний інструментарій для розв’язання 

прикладних економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку і оподаткування. 

СК 4. Здатність застосовувати норми права та податкового законодавства України у 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

СК 5. Здатність оцінювати результати господарської діяльності підприємств на основі 
знань сучасних методик аналізу. 

СК 7. Здатність перевіряти законність, достовірність, економічну доцільність 

господарських і фінансових операцій з метою збереження власності, попередження 

порушень та зловживань. 

СК 11. Здатність демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 
зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  

СК 12. Здатність організовувати власну професійну діяльність, застосовувати знання 

для розв’язання практичних ситуацій, приймати рішення відповідно до чинного 

законодавства. 

СК 13. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних 

обов’язків. 

СК 14. Здатність здійснювати, в межах своєї професійної діяльності в обсязі посадових 

обов’язків, контроль здійснення певних господарських процесів та їх відповідності до 

схвалених планів, норм і вимог. 
 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів 

навчання за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 

РН 2. Розуміти місце предметної області в загальній базі знань та значення облікової, 
податкової і статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів під час 

розв’язання проблем сфери економічної відповідальності підприємств. 

РН 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

облікових даних для узагальнення економічної інформації. 
РН 5. Застосовувати математичний інструментарій для розв’язання прикладних завдань 

у сфері обліку і оподаткування. 

РН 6. Використовувати особливості обліку і оподаткування у професійній діяльності та 
господарській практиці. 

РН 8. Формувати й аналізувати фінансову, податкову і статистичну звітність для 

визначення показників забезпеченості підприємства ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання. 

РН 9. Дотримуватися вимог податкового законодавства щодо розрахунку і сплати 

податків, зборів, обов’язкових платежів, їх обліку та формування податкової звітності 
суб’єктів господарювання. 

РН 11. Визначати й аналізувати фінансово-економічні показники діяльності 
підприємства для виявлення резервів раціонального використання матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів. 



РН 13. Аналізувати особливості функціонування підприємств для здійснення обліку їх 

господарської діяльності. 
РН 15. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності. 
РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися норм та стандартів професійної етики для досягнення 

спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного розвитку України. 

РН 24. Розуміти і уміти здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції, 
визначати доходи та витрати, оцінювати трудовий потенціал суб’єктів господарювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План вивчення навчальної дисципліни 

 

Назва розділу, теми 

Форма вивчення та кількість 
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1. Організаційні основи виробництва 6 2  4 

2.Виробничий процес і організаційні типи виробництва 6 2  4 

3.Організація виробничого процесу та його обслуговування у 

часі та просторі 
6 2  4 

4.Методи організації виробництва . Організація потокового та  

автоматизованого виробництва 

6 2  4 

5. Організація трудових процесів і робочих місць 6 2 2 2 

6. Організаційно-виробниче забезпечення  

конкурентоспроможності продукції. 
6 2 2 2 

7.Комплексна підготовка виробництва нової продукції 6 2  4 

8. Сутність і організаційно-методичні основи планування 

діяльності підприємства 

6 2 2 2 

9.Оперативно-календарне планування та регулювання 

виробництва 

6 2  4 

10. Виробнича програма підприємства. Обгрунтування 

програми виробничою потужністю. 

6 2  4 

11.Планування матеріально-технічного забезпечення 

діяльності підприємства 

6 2  4 

12.Планування персоналу і оплати праці 6 2 2 2 

13.Планування витрат  6 2 2 2 

14.Планування збуту продукції 6 2 2 2 

15.Планування фінансів 6 2  4 

Всього 90 30 12 48 
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 Допоміжна література: 

1.   Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, 

послуг) у промисловості, затверджене Постановою КМУ від 26.04.1996 р.№1. 
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довідник для студентів вищих закладів освіти. — Львів: «Новий Світ—2000». 2003. 
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Форми організації навчання. У освітньому процесі вивчення дисципліни 

«Планування  та організація діяльності підприємства» використовуються аудиторні заняття, 

практичні заняття і самостійна робота здобувачів освіти: 

1. Лекції з використанням наочного матеріалу і технічних засобів навчання. 

Практичні  заняття:  планування потреби в основному та  оборотному капіталі; планування 

фінансових результатів від реалізації продукції; визначення прибутку, валового і чистого 

доходу, визначення рівня рентабельності продукції; розрахунок точки беззбитковості у 

натуральному та грошовому виразі; побудова графіку беззбитковості; планування потреби в 

інвестиціях ; розрахунок показників ефективності та доцільності впровадження інвестиційних 

проектів;  написання здобувачами освіти контрольної роботи. 

2. Консультації для здобувачів освіти. 

Методи навчання. Методи  організації  та  здійснення  навчально-пізнавальної  
діяльності  здобувачів освіти, які використовуються при вивченні дисципліни: 

1. В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція); наочні 
(ілюстрація, демонстрація). 

2. В    аспекті    логічності    та    мислення: пояснювально-ілюстративні  (презентація); 

репродуктивні (короткі тести). 

3. В аспекті керування навчанням: навчальна робота під керівництвом викладача; самостійна 
робота під керівництвом викладача. 

4. В аспекті діяльності у колективі: методи стимулювання (додаткові бали за статті, тези). 

5. В аспекті самостійної діяльності: творча робота здобувачів (конкурсах, конференціях, 

науково-дослідній роботі). 

Контроль   знань. Планується  проведення поточного  контролю  під  час лекційних,  

та лабораторних занять,  контроль  якості  опрацювання самостійного опрацювання;  

рубіжний контроль у  формі тестування;  підсумкова атестація  у формі контрольної роботи. 

Шкала оцінювання: 4-бальна шкала оцінювання. 

Здобувачі освіти,  які  навчаються  за  індивідуальним  навчальним  графіком, 

співпрацюють з викладачем та працюють за індивідуальним графіком відповідно до 

«Положення про навчання за індивідуальним графіком». 

Політика курсу. Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Обов'язковість 

відвідування занять, активна участь в обговоренні питань, попередня підготовка до лекцій, 

лабораторних і практичних занять. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. Якщо здобувач освіти відсутній з поважної причини, 

він/вона презентує виконані завдання під час консультації викладача. Під час роботи над 

індивідуальними завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності. 
 


