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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни є опанування студентами теоретичних основ 

планування виробництва з його особливостями на підприємствах деревообробної і 

меблевої промисловості, розкриття суті планування, його ролі та місця в системі 

господарського управління виробництвом. 

В результаті вивчення «Планування на підприємствах деревообробної та меблевої 

промисловості» студенти повинні володіти сучасними методами планування, 

використовувати загальноекономічні та галузеві інформаційні ресурси для ефективного 

планування деревообробного виробництва. 

Вони повинні знати: 

 систему планів, які діють у деревообробному та меблевому виробництві; 

 загальноекономічні та галузеві нормативи, якими регулюється деревообробне 

виробництво; 

 методи планування виробничої діяльності; 

 технологію планових розрахунків. 

Студенти повинні вміти: 

 виконувати техніко-економічні розрахунки до основних розділів виробничо-

фінансового плану деревообробного чи меблевого підприємства;  

 здійснювати оперативне планування основних виробничих процесів на 

цеховому рівні. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Об'єкт, 

сутність і 

предмет курсу 

«Планування на 

підприємствах 

деревообробної 

та меблевої 

промисловості» 

Тема 2. 

Теоретико-

6/4 Знати визначення 

плану і 

планування, 

виробничої 

програми. 

Розуміти предмет, 

принципи, методи 

і завдання 

планування. 

Розрізняти 

Практична 

робота 1. План 

виробництва і 

реалізації 

продукції. 

Самостійна 

робота 1 

Сучасний стан і 

перспективи 

розвитку 

7 



методологічні 

основи 

планування 

діяльності 

промислового 

підприємства 

Тема 3. План 

виробництва і 

реалізації 

продукції 

підприємств 

деревообробної 

та меблевої 

промисловості 

перспективне 

(стратегічне), 

поточне 

(тактичне) та 

оперативне 

планування, 

номенклатуру і 

асортимент 

продукції. 

Класифікувати 

види продукції. 

Аналізувати 

зв’язок виробничої 

програми з 

виробничою 

потужністю, 

фінансовими 

можливостями 

підприємства, 

кон’юнктурою 

ринку та іншими 

факторами.  

 

деревообробної і 

меблевої 

промисловості 

Тема 4. 

Нормативна 

база планування 

підприємств 

деревообробної 

та меблевої 

промисловості 

Тема 5. План з 

праці і 

заробітної 

плати 

підприємств 

деревообробної 

та меблевої 

промисловості 

6/4 Знати норми і 

нормативи, які 

використовуються 

у плануванні 

деревообробного і 

меблевого 

виробництва, 

правові основи 

оплати праці.  

Розуміти методи 

планування праці і 

заробітної плати. 

Вміти здійснювати 

розрахунки до 

плану з праці і 

заробітної плати. 

Практична 

робота 2. План з 

праці і заробітної 

плати 

Самостійна 

робота 2 

Законодавчі і 

нормативні акти 

для планування 

праці і заробітної 

плати, 

Самостійна 

робота 3 

Розрахунок 

планових тарифних 

ставок 

10,5 

Тема 6. 

Планування 

собівартості 

продукції 

підприємств 

деревообробної 

та меблевої 

промисловості 

4/6 Знати зміст та 

компоненти 

виробничої 

собівартості. 

Розуміти методи 

планування 

виробничої 

собівартості. 

Класифікувати 

витрати за різними 

ознаками.  

Вміти здійснювати 

розрахунки до 

плану з 

собівартості. 

  

Практична 

робота 3. 

Планування 

собівартості 

продукції 

деревообробних і 

меблевих 

підприємств 

3,5 

Модульний 

тест – 14  



Модуль 2 

Тема 7. План 

матеріально-

технічного 

постачання 

підприємств 

деревообробної 

та меблевої 

промисловості 

4/4 Розуміти поняття 

балансу 

матеріальних 

ресурсів, методи 

планування 

виробничих 

запасів. 

Застосовувати 

методи 

планування 

постачання 

деревної сировини 

в умовах її 

реалізації на 

аукціонах.  

Вміти здійснювати 

розрахунки до 

плану з 

матеріального 

забезпечення. 

Практична 

робота 4. 

Планування 

матеріально-

технічного 

постачання 

сировини і 

напівфабрикатів 

Самостійна 

робота 4 

Особливості 

планування 

матеріально-

технічного 

постачання за 

умов закупівель 

лісоматеріалів 

круглих через 

аукціони 

 

10,5 

Тема 8. 

Фінансове 

планування 

підприємств 

деревообробної 

та меблевої 

промисловості 

Тема 9. 

Оперативне 

планування на 

деревообробних 

і меблевих 

підприємствах 

6/6 Знати зміст 

фінансового 

плану.  

Розуміти 

економічну 

сутність і методи 

розрахунку 

прибутку, 

особливості 

механізму 

управління 

прибутком на 

деревообробних і 

меблевих 

підприємствах. 

Розрізняти 

системи 

оперативно-

виробничого 

планування 

деревообробних 

підприємств. 

Класифікувати 

ОВП різних видів 

деревообробних 

виробництв. 

Вміти здійснювати 

розрахунки до 

плану з прибутку і 

рентабельності, 

оперативне 

планування на 

платформі Clobbi. 

 

Практична 

робота 5. 

Управління 

прибутком на 

підприємствах 

деревообробної і 

меблевої 

промисловості 

3,5 



Тема 10. Бізнес-

планування на 

деревообробних 

і меблевих 

підприємствах 

4/6 Знати призначення 

та основні цілі 

бізнес-плану.  

Розуміти коло 

користувачів 

бізнес-планом. 

Володіти світовою 

та вітчизняною 

методиками 

складання бізнес-

плану. 

Вміти складати 

бізнес-план для 

конкретного 

суб’єкта 

господарювання. 

Практична 

робота 6. Бізнес-

план 

деревообробного 

(меблевого) 

підприємства 

Самостійна 

робота 5 

Дослідження і 

аналіз ринку 

продукції 

конкретного 

деревообробного 

(меблевого) 

підприємства 

Самостійна 

робота 6 План 

маркетингу 

10,5 

Модульний 

тест – 10,5 

Всього за 1 семестр 70 

Іспит    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (здача робіт із запізненням 

до одного тижня зменшує оцінку на 1 бал, від одного тижня і 

більше – від половини можливих балів). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Використання недозволених джерел інформації під час 

контрольних робіт та підсумкової атестації заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Самостійні роботи та 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання 

може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за 

погодженням із директором інституту) 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


