
1. Код: ВВ2. 

2. Назва: Планування і організація виробничої діяльності. 

3. Тип: вибірковий. 

4. Рівень вищої освіти:I. 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Юрчик Галина Миколаївна, 

к.е.н., доцент. 

9. Результати навчання:  

→ розуміння сутності та складових виробничої діяльності; 

→ здатність розробляти планові документи на підприємстві; 

→ вміння застосовувати різні методи планування для обґрунтування показників діяльності 

підприємства; 

→ вміння організовувати виробництво відповідно до науково-обґрунтованих принципів; 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна підготовка, контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:Економіка підприємства, 

підприємництво, менеджмент.   

12. Зміст курсу:Предмет, загальний зміст та ключові поняття навчальної дисципліни.Теоретико-

методологічні основи планування на підприємстві. Планування попиту  на продукцію підприємства 

Продукція підприємства: одиниці та показники вимірювання.Планування виробничої програми 

підприємства.Планування матеріально-технічного постачання.Планування персоналу.Планування 

продуктивності праці та заробітної плати.  Планування собівартості продукції.Планування ціни 

продукції.Планування фінансових результатів діяльності підприємства.Типи та форми організації 

виробництва, їх техніко-економічна характеристика.Принципи організації виробничої діяльності. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Гуменюк В.Я., Юрчик Г.М. Планування та організація виробничої діяльності підприємства. 

Навч. посібник. −  Рівне: НУВГП, 2009. − 145с. 

2. Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки.- К.: МАУП, 2004 – 356 с.  

3. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. 

– 336с. 

4. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник.− 2-ге вид., стерео. − 

Львів: «Магнолія 2006», 2007. −268с. 

5. Шимко О.В., Рижиков В.С. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. −К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. −296с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

22год. - лекцій, 20год. – практичні,  самостійної робота -78. Разом – 120год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, використання мультимедійних засобів, 

тестові програми та задачі.  

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, розв’язок задач, модульний контроль.  

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри трудових ресурсів 

 і підприємництва, д.е.н., професор      Л.І. Безтелесна 

 

Розробник опису дисципліни 

к.е.н., доцент, доцент        Г.М. Юрчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Переклад англійською мовою  
1. Code: VV2. 

2. Title: Planning and organization of production activities. 

3. Type: selective.                                                                                                                                                              

4. Higher education level: the first.  

5. Year of study, when the discipline is offered: the 3rd.  

6. Semester when the discipline is studied: V.  

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Yurchyk Halyna Mykolaivna, 

Candidate of Economics, associate professor. 

9. Results of studies: 

→ understanding of the essence and components of production activity; 

→ the ability to develop planning documents at the enterprise; 

→ the ability to apply different planning methods to substantiate indices of the enterprise activities;; 

→ the ability to organize production in accordance with scientifically-based principles; 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent preparation, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: economics of enterprise, entrepreneurship, 

management. 

12. Course contents: Subject, general contents and key concepts of the educational discipline. Theoretical 

and methodological principles of planning at the enterprise. Planning of demand for enterprise products. 

Production of the enterprise: units and indices of measurement. Planning of the production program of the 

enterprise. Planning of material and technical supply. Planning of personnel. Planning of labour productivity   

and wages. Planning of production costs. Planning the price of products. Planning the financial results of the 

enterprise activities. Types and forms of organizing production, their technical and economic characteristics. 

Principles of organizing production activities. 

13. Recommended educational editions:  
1. Gumeniuk V.Ya., Yurchyk H.M. Planning and organizing the production activity of the enterprise. 

teaching manual.  Rivne: NUWEE, 2009. – p.145. 

2. Malysh N.A. Modelling of economic processes of a market economy. – K .: MAUP, 2004. – p.356. 

3. Orlov O.O. Planning the activity of an industrial enterprise. Textbook. – K.: Scarby, 2002. – p.336. 

4. Shvaika L.A. Planning of the enterprise activity: teaching manual. – 2nd ed., Stereo. − Lviv: "Magnolia 

2006", 2007. − p.268. 

5. Shymko O.V., Ryzhykov V.С. Planning of the enterprise activity: teaching manual. – К .: Centre for 

educational literature, 2006. − p.296.                                                                                                                

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, using multimedia presentations, testing 

programs and tasks.                                                                                                                                                             

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control : written exam at the end of the 5th semester. 

Current control (100 points): testing, questioning, problems solving, modular control.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the human resources  and entrepreneurship department,                                                                  

Doctor of Economics, professor                                                                                L.I. Beztelesna    

 

Implementator of the discipline description, 

Candidate of Economics, associate professor                                                           H.M.Yurchyk  

 

 

 Переклад виконав П.І.Мігірін 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


