
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА

МАЙБУТНЄ ПОВИННО БУТИ ЗАКЛАДЕНО В СЬОГОДЕННІ.

ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ ПЛАНОМ. БЕЗ НЬОГО НІЧОГО В СВІТІ

НЕ МОЖЕ БУТИ ГАРНИМ

(ЛІХТЕНБЕРГ)



 ознайомлення здобувачів вищої освіти з теоретичними засадами 

організації та планування діяльності, основами виробництва, 

методичними підходами раціоналізації та проектування виробництва; 

 оволодіння практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення 

щодо підвищення ефективності виробництва; 

 застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі 
розроблення організаційних проектів виробництва та їх  реалізації.

Основними завданнями вивчення навчальної 

дисципліни «Організація та планування діяльності 

підприємства» є:



Предметом дисципліни є вивчення 
процесу організації виробництва та 

планування діяльності підприємства.

 Метою викладання навчальної дисципліни є
забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і

практичних навичок у здобувачів вищої освіти,

необхідних для формування у майбутніх фахівців знань з

раціональної організації виробництва та планування

діяльності з використанням методів підвищення

результативності виробничих систем підприємства.



Знання та вміння отриманні в 

результаті навчання

 сутнісно-змістовні характеристики організації сучасних господарств та підприємств; основні 
економічні засади функціонування та планування виробництва; поняття системи, та вимоги до 
раціональної системи господарств; 

 організацію та планування землекористування, використання трудових ресурсів та засобів 
виробництва на підприємстві;

 організацію рослинництва, тваринництва, обслуговуючих галузей та промислового виробництва та 
переробки продукції; форми та організації оплати праці; 

 організацію зберігання, переробки і реалізації продукції; організацію виробничого забезпечення якості 
та конкурентоспроможності.

 аналізувати економіку підприємств усіх форм власності, в розрізі галузей і господарства загалом; 

 проектувати та розробляти виробничі програми за видами продукції або галузі; 

 створити раціональну організацію виробництва у кожному підрозділі; розкривати резерви підвищення 
ефективності виробництва за рахунок використання організаційних чинників;

 розробляти заходи удосконалення організації виробництва; 

 підвищення ефективності використання виробничого потенціалу на основі наукового прогресу; 
розраховувати потребу в кормах, трудових ресурсах та їх баланс на період та рік; 



Навчальна дисципліна 
розкривається в темах:

 Тема 1. Організаційні основи виробництва

 Тема 2. Виробничі системи

 Тема 3. Виробничий процес і організаційні типи виробництва

 Тема 4. Організація процесу планування на підприємстві

 Тема 5. Організація та планування використання земельних ресурсів 

 Тема 6. Організація та планування матеріально-технічного забезпечення виробництва

 Тема 7. Організація та планування використання трудових ресурсів 

 Тема 8. Організація та планування виробничої сфери АПК

 Тема 9. Специфіка діяльності підприємств сфери послуг як об’єкта планування 

 Тема 10.Програмно-цільове планування

 Тема 11. Організація та планування обслуговуючих та допоміжних галузей

 Тема 12. Організація та планування забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції


