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ПРОГРАМА 

курсу підвищення кваліфікації працівників  
«Планування діяльності підприємства» 

(спеціальності «Менеджмент організацій») 
 

Ціль курсу: Формування здатності самостійно  мислити, поступово переходячи до 
опанування ефективних прийомів та методів планування, підкріпленого необхідними 
навичками; визначати актуальні  конкретні цілі розвитку організацій, приймати та 
реалізовувати  управлінські  рішення щодо ресурсного забезпечення поточної діяльності 
підприємства, організації матеріально-технічного забезпечення ВКО та раціонального 
розподілу ресурсів,  розкрити методичні підходи до розробки, вибору, оцінки та реалізації 
поточних планів підприємства. 
Основні задачі курсу: 

• оволодіти базовими теоретичними знаннями щодо сутності і необхідності 
планування в сучасних ринкових умовах; 

• конкретизувати цілі підприємства на поточний період; 
• обґрунтувати асортимент підприємства споживчим попитом на продукцію; 
• планувати ресурсне забезпечення ВКО; 
• обґрунтовувати необхідні виробничу потужність та чисельність персоналу; 
• вміти планувати витрати ВКО; 
• визначати раціональне використання фінансових ресурсів ВКО; 
• визначати шляхи розвитку та конкретизувати його етапи при поточному 

плануванні; 
• володіти навичками управління реалізацією поточного плану ВКО 

Вимоги до рівня підготовки слухачів: курс розрахований на слухачів, що мають вищу 
освіту і базові теоретичні знання в області економіки. 

 

Аудиторні заняття 
Розподіл годин №

п/п 
Теми занять 

Кількість 
годин 

Лекції Практи- 
чні 

заняття 
Системна характеристика планування 

1 Сутність планування та його особливості  2 2  

2 Система планів підприємства 6 4 2 

Планування виробництва і збуту продукції ВКО 
3 Маркетингові дослідження та планування збуту 

продукції ВКО 
4 2 2 

4 Планування виробництва продукції 8 6 2 

5 Оперативно-календарне планування  8 6 2 



Планування ресурсного забезпечення та використання ресурсів ВКО 
6 Матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) 

виробництва ВКО 
8 6 2 

7 Забезпечення операційної діяльності ВКО 
виробничою потужністю 

8 6 2 

8 Персонал і оплата праці 8 4 4 

9 Планування витрат ВКО 8 6 2 

10 Планування фінансової діяльності ВКО 6 4 2 

11 Планування розвитку ВКО 6 4 2 

 ВСЬОГО 72 50 22 
 

Самостійна робота. Консультації. Випускна робота 

№ 

з/п 

Теми занять Розподіл часу 

1 Виконання самостійної роботи з підготовки профілю  10 

 Разом 10 

   

 Загальна кількість годин: 82 
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