
 



 



  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

18  «Виробництво та 

технології» 

 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
Напрям підготовки  

 
 (шифр і назва) 

Модулів – 2 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

181 «Харчові технології 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
-й -й 

Семестр 

Загальна кількість  

годин - 90 

7-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

 

     16 год.              2 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

46 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання:  

- год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для заочної форми навчання – 8 : 82  

для денної форми навчання – 44 : 46 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Головною метою навчальної дисципліни «Організація та планування 

підприємств галузі» – формування у майбутніх інженерів–технологів сучасного 

економічного мислення та спеціальних знань з організації та планування 

виробництва на підприємстві. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми організаційного, технічного та технологічного 

характеру. 

Завданням вивчення дисципліни «Організація та планування підприємств 

галузі» є набуття таких компетентностей: 

Інтегральної: здатність  розв’язувати складні спеціалізовані  задачі та 

практичні  проблеми  технічного і технологічного  характеру, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у виробничих умовах 

підприємств харчової промисловості та  у  процесі  навчання,  що передбачає  

застосування  теоретичних  основ  та  методів харчових технологій. 

Програмні компетенції:  

– знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

– здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

– навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

– здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

– здатність працювати в команді; 

– здатність працювати автономно; 

– здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації 

праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп 

осіб; 

– здатність підвищувати ефективність виробництва, впроваджувати сучасні 

системи менеджменту. 

Програмні результати вивчення дисципліни «Організація і бізнес 

планування виробництва»: 

знати:  

– знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

харчових технологій; 

– виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом 

продовження освіти та самоосвіти; 

– уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення 

досліджень прикладного характеру; 

– проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та 

застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань. 

– впроваджувати сучасні системи менеджменту підприємства; 

– підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та 

командної роботи; 

– мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів 

– здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках 

– виявляти творчу ініціативу з питань ринкової трансформації економіки; 



– вміти аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення науки і 

техніки в галузі харчових виробництв. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Наукові основи організації виробництва і 

планування діяльності підприємства 

Тема 1. Предмет, зміст методи і завдання курсу 

Поняття організації і планування. Головні закони та їх вплив на поведінку 

виробничої системи. Закономірності і методи. Виробнича система, основні 

елементи і складові. Предмет науки і її завдання. 

Тема 2. АПК, його суть та завдання 

Функціонально-галузева структура АПК. Перша, друга і третя сфера АПК. 

Склад і класифікація переробних галузей та їх вимоги до сільськогосподарської 

продукції. Продовольча проблема і продовольча безпека, 

Тема 3. Підприємство в ринковій економіці 

Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні напрями діяльності 

підприємства. Господарський кодекс Закон України. Структура підприємства 

Основні риси ринкової економіки. Об’єднання підприємств. Порядок створення 

підприємства. Пакет документів, необхідних для створення підприємства. Випадки 

та порядок реорганізації та ліквідації підприємства. 

 

Тема 4. Організація основного та допоміжного виробництва 

Виробничий процес та його структура. Принципи організації виробничого 

процесу. Організаційні типи виробництва. Виробничий цикл та його структура. 

Методи поєднання операцій та їх вплив на виробничий цикл. Класифікація 

потокових ліній. Суспільні форми організації виробництва. Особливості організації 

основного виробництва на консервному підприємстві. Поняття, види та значенні 

інфраструктури. Організація ремонтного господарства. Організація енергетичного 

господарства. Організація тарного господарства. Складське господарство. 

Соціальна інфраструктура. 

Тема 5. Основи наукової організації праці та технічного нормування 

Сутність та значення НОП. Удосконалення форм розділення та кооперації 

праці. Раціоналізація прийомів та методів праці. Поліпшення організація та 

обслуговування робочих місць. Організація трудових колективів. Удосконалення 

нормування та оплати праці. Поліпшення умов праці. Підвищення кваліфікації та 

культурно-технічного рівня робітників. Методи розрахунку економічної 

ефективності заходів по НОП. Сутність, завдання та роль технічного нормування. 

Класифікація витрат робочого часу. Норми витрат праці та їх характеристика. 

Способи вивчення витрат робочого часу. Процес перегляду норм часу та норм 

виробітку. 
Змістовий модуль 2. Планування і організація діяльності 

підприємства 



Тема 6. Планування і прогнозування діяльності підприємства 

Суть і види планування. Норми, нормативи та показники планів. Поточне 

планування. Основні розділи і показники плану розвитку підприємства. Суть і 

порядок розробки бізнес-планів. Прогнозування в системі планування. 

Тема 7. Виробнича потужність підприємства 

Поняття виробничої потужності. Фактори, що впливають на величину і рівень 

використання потужності підприємства. Підвищення ефективності використання 

виробничих потужностей підприємства. 

Тема 8. Планування виробничої програми та витрат на виробництво 

Поняття виробничої програми та правила її розробки. Особливості 
формування виробничої програми в умовах ринку. Натуральні і вартісні показники 
виробничої програми і їх значення. Обґрунтування виробничої програми ресурсами 
та виробничими потужностями. Планування підвищення ефективності 
виробництва. 

Тема 9. Організація оплати праці в ринкових умовах 

Поняття та функції оплати праці в ринкових умовах. Види оплати праці. 

Державне регулювання оплати пращ. Тарифна система оплати праці. Доплати, 

надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. Мотивація 

трудової діяльності працівників підприємства. 

Тема 10. План оновлення продукції. Планування технічного розвитку 

підприємства 

Формування планів оновлення продукції. Ринкова орієнтація розробки нової 

продукції. Інноваційні процеси, поняття, класифікація і циклічність їх поширення. 

Суть науково-технічного прогресу виробництва. Технічний розвиток підприємства і 

система показників, що характеризує його. 

Тема 11. Організація аграрного переробного сервісу. 

Конкурентоспроможність і якість продукції 

Завдання та функції аграрного переробного сервісу. Взаємовідносини між 

товаровиробниками та підприємствами з переробки та зберігання 

сільськогосподарської сировини. Засоби виробництва підприємств з переробки та 

зберігання сільськогосподарської сировини. Якість продукції та показники її 

оцінювання. Методи оцінювання рівня якості продукції. Конкурентоспроможність 

продукції підприємства та її оцінювання. 



4. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОРГАНІЗАЦІЯ І БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» 

Назва змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма 
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Змістовний модуль 1.Основні положення теорії організації та планування 

підприємств галузі 

Тема1. Предмет, метод та 

завдання курсу 
2 4 6 12   6 6 

Тема 2. Агропромисловий 

комплекс, його суть та 

завдання 
2 4 6 12   6 6 

Тема 3. Підприємство в 

ринковій економіці 
2 4 7 13   8 8 

Тема 4. Організація 

основного виробництва 
2 4 7 13   10 10 

Тема 5. Основи наукової 

організації та технічного 

нормування праці 
2 4 6 12   10 10 

Разом за змістовним 

модулем 1. 
10 20 32 62   40 40 

Змістовний модуль 2.  Організація і планування діяльності підприємств 

галузі 

Тема 6.Планування і 

прогнозування діяльності 

підприємства 
2 3 5 10 1 2 14 17 

Тема 7. Виробнича 

потужність   підприємства 
2 2 5 9  2 14 16 

Тема 8.Планування 

виробничої програми та 

витрат на виробництво 
2 3 4 9 1 2 14 17 

Разом за змістовним 

модулем 2 
6 8 14 28 2 6 42 50 

Всього годин по дисципліні 16 28 46 90 2 6 82 90 

 



 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
1 Тема 1. Предмет, зміст, методи і завдання курсу 1 

2 Тема 2. Агропромисловий комплекс України, його суть та завдання 2 

3 
Тема 3. Підприємство в ринковій економіці. Господарський Кодекс 

України. 
2 

4 Тема 4. Організація основного та допоміжного виробництва 2 

5 
Тема 5. Основи наукової організації праці та технічного 

нормування 
1 

6 Тема 6. Планування і прогнозування діяльності підприємства 2  

7 Тема 7. Виробнича потужність підприємства 1 

8 
Тема 8. Планування виробничої програми та витрат на 

виробництво 
2 

9 Тема 9. Організація оплати праці в ринкових умовах 1 

Разом 14 

6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Тема практичного заняття 
Кількість 

годин 

1. Баланс земельних угідь і їх панування 2 

2. 
Визначення спеціалізації (виробничого напрямку) 

господарства 
2 

3. 

Планування витрат на виробництво продукції 

3.1. Сировина і матеріали; 

3.2. Допоміжні матеріали; 

3.3. Вартість електроенергії і води на технологічні цілі; 

3.4. відрахування на спеціальні заходи 

2 

4. 

Амортизація і поточний ремонт обладнання, будівель і 

споруд 

4.1. Роботи і послуги 

4.2. загальновиробничі витрати 

4.3. Адміністративні витрати (загальногосподарські) 

4.4. Витрати і збут 

2 

5. Визначення собівартості продукції (послуг) 1 

6. 
Формування плану  збуту продукції з урахуванням 

досліджень регіону 
1 

7. 
Фінансові результати підприємства, доход, прибуток і 

рентабельність 
2 

8. 
Панування ціноутворення на підприємстві. Економічна 

сутність та функції ціни 
2 

Всього  14 

 



 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Тема 3. Підприємство в ринковій економіці 

Ознайомлення та вивчення основних розділів Закону України 

«Господарський кодекс України» 

Література: № 12, № 10, №32, с. 235-241; 19, с, 87-110. 

6 

2 

Тема 5. Основи наукової організації праці та технічного 

нормування. 

Вивчення затрат робочого часу (фотографія робочого часу) 

Розрахункові завдання. 

Література: № 16, с.76-89; № 20, с. 60 - 67; № 27, с. 238-245; № 33, 

с.113-125. 

8 

3 

Тема 6. Планування і прогнозування діяльності підприємства 

Написання та оформлення курсового проекту «Бізнес-план 

підприємства» 

Література: № 16; № 17, с.196-218; № 2; № 27, с. 112-150; № 35, с. 

403-423; № 37, с. 61-78, с.284-287. 

8 

4 
Тема 7. Виробнича потужність підприємства Розрахункові завдання. 

Література: № 15, с. 77- 78; № 19, с. 126 - 147. 6 

 
5 

Тема 9. Організація оплати праці на підприємстві Розрахункові 

завдання. 

Література: № 8, № 13, с. 12 - 26; № 14, с. 234-246; № 16, с. 137 - 139. 
6 

6 

Тема 10. План оновлення продукції. Планування технічного 

розвитку виробництва. 

Розрахункові завдання. 

Література: № 17, с. 245 - 249; № 16 с. 172 - 175; № 19, с. 168 - 170. 

6 

7 
Тема 11. Якість продукції та її оцінювання. Розрахункові 

завдання. 

Література: № 17, с. 158 - 160: № 27, с, 176 - 179. 

6 

Всього: 46 

 

8. Індивідуальні завдання 

Розрахункова робота  

Розрахункова робота є одним з найважливіших видів індивідуальної роботи 

студентів. Вона сприяє закріпленню теоретичних знань та засвоєнню вмінь та 

практичних навичок для застосування на підприємстві. 

В умовах ринкових перетворень науково-дослідницька робота є 

важливою формою поглиблення та розширення знань майбутніх фахівців. В 

процесі виконання курсового проекту студент вчиться аналізувати виробничо- 

фінансову діяльність підприємства; брати участь у розробці плану виробництва 



 

продукції; розробляти заходи щодо удосконалення організації виробництва; 

підвищувати ефективність використання виробничого потенціалу виробництва в 

цілому. 

Розрахункова робота являє собою розробку бізнес-плану з техніко- 

економічного обґрунтування будівництва або реконструкції консервного 

підприємства, метою якого є з’ясування наскільки економічно вигідно 

будівництво консервного підприємства. 

Тему розрахункової роботи студент вибирає за узгодженням з керівником 

відповідно до тематики, запропонованої кафедрою. У процесі виконання 

розрахункової роботи студент вчиться користуватися спеціальною літературою з 

вибраної теми, статистичною звітністю; виконувати різні розрахунки; набуває та 

засвоює навички дослідницької роботи, а також навички викладання і захисту 

його результатів. 

Під час виконання розрахункової роботи необхідно опиратися на здобуті 

знання, показати вміння обробляти інформацію і використовувати різні джерела 

інформації. 

Під час виконання розрахункової роботи студент зобов’язаний : 

1. Вибрати тему дослідження та узгодити її з викладачем. 

2. Детально розробити план роботи і сформулювати його мету і 

завдання. Структура роботи має підкреслювати дослідницьку спрямованість 

роботи і відповідати вимогам, що ставляться до розрахункової роботи. 

3. Підібрати і вивчити наукову і навчальну літературу з досліджуваного 

питання. 

4. Зібрати, перевірити і опрацювати цифровий матеріал, оформити його в 

таблиці. 

5. Проаналізувати одержані показники та розробити прогноз розвитку 

підприємства галузі. 

6. Зробити висновки та розробити пропозиції в цілому по розрахунковій 

роботі, 

7. Оформити дослідження належним чином та здати розрахункову роботу 

на перевірку. 

Після перевірки, рецензування розрахункової роботи та доопрацювання 

відповідно до зауважень керівника, його необхідно захистити у встановленому 

порядку та графіком. 

Розрахункову роботу необхідно подати на кафедру не пізніше 

встановленого терміну (не пізніше ніж за 2 - 3 тижні до початку заліково- 

екзаменаційної сесії) відповідно до затвердженого графіку. Протягом 10 днів 

розрахункова перевіряється та рецензується викладачем кафедри. 

У рецензії звертається увага на якість виконання роботи, на ступінь її 

самостійності, встановлюються конкретні переваги та недоліки. Відрецензована 

робота повертається студенту для підготовки до захисту. 

При підготовці розрахункової роботи до захисту студент повинен уважно 

ознайомитися з усіма зауваженнями та підготувати відповіді на них. За 

необхідності потрібно зробити допоміжні розрахунки і пояснення.
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Розрахункові роботи, що не відповідають вимогам по змісту та 

оформленню, до захисту не допускаються і повертаються студенту на 

доопрацювання. 

Захист полягає в усному лаконічному повідомленні про результати роботи, 

а також у відповідях на запитання викладача. 

9. Методи навчання 

Навчальні заняття з дисципліни здійснюватимуться у лекційній формі, у 

формі семінарських та практичних занять із застосуванням інтерактивних 

методів навчання, таких як аналіз власного досвіду, обмін думками, вирішенням 

ситуаційних завдань із застосуванням рольових ігор, мозкової атаки тощо. 

10. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка практичних завдань, контрольна модульна 

робота, тестування, залік. Протягом вивчення дисципліни студентові 

пропонуються завдання для самостійного виконання: самостійне опрацювання 

питань та виконання практичних завдань. Кожне опрацьоване теоретичне 

завдання, при наявності підтверджуючого конспекту оцінюється в 1 бал. За 

семестр студентові пропонується опрацювати 5 питань, за які нараховується 5 

балів. Додаткових 10 балів студент може отримати за написання реферату. 

За час вивчення дисципліни загальна кількість балів становить 100, з них за 

змістовий модуль №1 студент отримує 38 балів, за змістовий модуль №2 – 62 

бали. Максимальна кількість балів, які студент може отримати за семінарські 

заняття становить – 45 балів; за практичні заняття – 18 балів; за виконання 

самостійної роботи – 27 балів; загальна кількість балів за модульний контроль 

становить 10 балів. 

Пропонована система рейтингової оцінки знань студентів полягає у 

рівномірному навантаженні студентів при вивченні дисципліни протягом 

семестру. При цьому всі результати поточного контролю знань оцінюються в 

балах, що виконує стимулюючу функцію у формуванні рейтингу студента. 

 



 

 

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання знань 

 

 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2  Сума 

Кількість балів за змістовий модуль 38 62  

100 

Теми ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 МК1 Т6 Т7 Т8 T9 ТЮ МК2 

Кількість балів за тему і модульний контроль 5 5 9 5 9 5 25 9 7 9 7 5 

в т.ч. за видами робіт             

- семінарські 5 5 5 5 5  5 5 5 5   

практичні заняття     2  10 2 2 2   

- виконання СРС   4  2  10 2  2 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Бурик А.Ф., Мачушенко О.Г., Бортник ТІ, Курсовий проект „Бізнес-план 

АТ”. Умань. 2006. - 50 с. 

2. Бурик А.Ф., Мачушенко О.Г., Гіджеліцький В.М., Токар А.Ю., Бебешко 

Р.В. Курсовий проект „Бізнес-план „Організація підприємства з переробки 

плодів і овочів”. Умань, 2006, - 98 с. 

3. Бурик А.Ф., Мачушенко О.Г., Токар А.Ю., Бабешко Р.В. Методичні 

рекомендації з розробки курсового проекту для студентів напряму 

«Харчові технології та інженерія». Умань, 2010. - 86 с. 

4. Мачушенко О.Г., Гіджеліцький В.М., Бортник Т.І. Методичні вказівки з 

техніко-економічного обґрунтування будівництва консервного 

підприємства. Умань, 2009. - 50 с. 
5. Мачушенко О.Г., Мамелюк Н.С., Гіджеліцький В.М., Бортник Т.І. 

Методичні вказівки з техніко-економічного обґрунтування реконструкції 
консервного підприємства. Умань, 2009. - 50 с. 

6. Жмуденко В,О. Методичні матеріали з дисципліни «Організація і 
планування підприємств галузі» (для підготовки фахівців напряму 

«Харчові технології та інженерія». Умань, 2012. - 30 с. 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТ8 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно  

82-89 В 
добре 

 

74-81 С  

64-73 В 
задовільно 

зараховано 

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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