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В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з сучасними умовами 

розвитку світового господарства й необхідністю інтеграції України в світове господарство.    

Опановують форми, методи і процеси організації, планування і контролю; вивчають 

структури і технології розробки типових планів організаційного, економічного і соціального 

розвитку підприємства, склад показників і методики їх розрахунку, оптимізацію виробничої 

програми. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Економіка підприємства; Маркетинг; 

Менеджмент; Економіка підприємства 

 

Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних професійних 

компетентностей: 

– здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; 

– здатність працювати в команді; 

– здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

– здатність сприймати нову інформацію й інтерпретувати її в контексті вже засвоєної 

інформації з організації, планування і контролю; 



– здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів 

діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків; 

– здатність до розуміння понятійного апарату будівельної галузі, організації процесу 

виробництва у будівництві та прийняття управлінських рішень з врахуванням сучасних 

концепцій розвитку підприємств та забезпечення раціонального використання сировини 

та енергоресурсів, впровадження інноваційних та енергоефективних технологій 

виробництва у роботу підприємств 

– здатність обґрунтовувати, презентувати і реалізовувати результати досліджень. 

Програмні результати навчання: 

знати:  

- основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків  

- вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави  

- форми, методи та процеси організації, планування і контролю на підприємстві;   

- плани підприємства; склад показників планування і контролю та методику їх 

розрахунку;  

- структуру управління підприємством та технології розроблення перспективних, 

річних та оперативних планів будівельних підприємств;  

- методику оптимізації виробничої програми підприємства та контролю за її 

виконанням;  

- методику планування ефективного використання виробничого потенціалу 

підприємств. 

володіти: 

- методикою розрахунку показників організації, планування і контролю; технологією 

розроблення перспективних, річних та оперативних планів будівельних підприємств; 

- методикою оптимізації виробничої програми підприємства та контролю. 

вміти:  

- використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; 

- демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати 

відповідальність за результати; 

- демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для подальшого використання на практиці. 

- проводити окремі техніко-економічні розрахунки щодо ефективного використання 

ресурсів та виробництва продукції на підприємстві; 

- розробляти перспективні, поточні та оперативні плани діяльності підприємства;  

- обґрунтовувати оптимальні варіанти розвитку підприємства;  

- використовувати сучасний інструментарій з планування діяльності підприємства;  

- розробляти заходи удосконалення планування і контролю на підприємстві з метою 

прийняття більш обґрунтованих рішень для досягнення високої прибутковості 

будівельного виробництва в умовах ринкових відносин. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практ

ичні 

лабора

торні 

самос

тійна 

1.1 Організація виробництва як предмет вивчення та форма 

забезпечення ефективної діяльності підприємства 

2 2  8 

1.2 Організаційна структура управління підприємством та 

шляхи її вдосконалення 

2 2  8 

1.3. Організація трудових ресурсів і робочих місць 2 2  6 

1.4 Сутність планування та особливості його здійснення на 

підприємстві 

2 2  8 

1.5. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю 

продукції 

2 2  6 

1.6. Організація та планування матеріально-технічного 

забезпечення підприємств 

2 2  8 

1.7 Фінансове планування і контроль на підприємстві 2 2  6 

1.8 Бізнес-планування 2 2  8 

 Всього 16 16  58 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний рівень оцінювання, щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Організація, планування і контроль на підприємстві» складає 60 балів і може 

бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 36 60 

Виконання індивідуальних практичних завдань 8 24 40 

Разом  60 100 

 
З дисципліни передбачено виконання розрахункової роботи.  

Розрахункова робота складається з теоретичного розділу, практичного розділу. 

Розроблено 100 варіантів тем. Теоретичний розділ передбачає розкриття теоретичних 

аспектів організації, планування і контролю на підприємстві.  

Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи [2, 3]. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з 

викладачем (комісією викладачів) за тематикою навчальної дисципліни. 

 

Інформаційне забезпечення 

Основна література  

1. Економіка і організація виробництва: навчальний посібник для здобувачів 

ступеня бакалавра за технічними та інженерними спеціальностями / Петренко К. 

В., Скоробогатова Н. Є. - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 177 с. 



2. Корнило І.М. Планування діяльності будівельного підприємства:  метод. вказівки, до 

практ. занять / І.М. Корнило, В.С. Гапшенко, І.М. Постернак – Одеса: ОДАБА. – 2017. 

– 19 с.  

3. Корнило І.М. Планування діяльності підприємства: метод. вказівки, до викон. курс. 

роботи / І.М. Корнило, В.С. Гапшенко – Одеса: ОДАБА: – 2017. – 41с. 

4. Строченко, Н. І. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. для 

студентів екон. напряму підгот. ден. та заоч. форм навчання освіт.-кваліфікац. рівня 

"Бакалавр" / Н. Строченко, І. Коблянська. – Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2015. – 271 с.

  

Допоміжні джерела інформації 

1. Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування : Навч.-метод. посіб. для самостійного 

вивч. дисципліни / О.Г. Біла. – Укоопспілка. Львів. комерц. акад.., 2006. – 103 с. 

2. Семенов, Г. А. Фінансове плануванні і управління на підприємствах [Текст]: навч. 

посіб. / Г. А. Семенов, В. З. Бугай, А. Г. Семенов, А. В. Бугай. – К. : Центр учбової 

літератури, 2007. – 432 с.  

3. Бурик А.Ф. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / А.Ф. Бурик. – К.: Центр 

учбової літератури, 2013. – 260 с. 

4. Македон В.В. Бізнес-планування. Навч. посіб. / Македон В.В. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 236 с.  

5. Михайленко О.Ф.  Планування та контроль на підприємстві: Навч. посіб. / О.Ф.  

Михайленко. – К.: КНЕУ, 2014. – 464 с. 

6. Організація виробництва: Навчальний посібник / Гордієнко О.В., Рудько О.І., 

Кулініч О.І. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 377 с. 
7. Планування та прогнозування в умовах ринку : навч. посібн. / [під ред. д.ф.н., проф. В. 

Г. Воронкової]. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 608 с. 

8. Планування і контроль на підприємстві : Навч. посіб. / За ред. М.О. Данилюка. – Львів: 

"Магнолія 2006", 2009. – 531 с. 

 

 


