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ВСТУП 

 

Дисципліна „Особливості планування діяльності підприємств 

міського господарства” за освітньо-професійною програмою має статус 

вибіркової. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

СВО ХНАМГ ОКХ (варіативна компонента) бакалавра напряму 

підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства” галузі знань 0305 

„Економіка та підприємництво”, Харків,2007; 

СВО ХНАМГ ОПП (варіативна компонента) бакалавра напряму 

підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства” галузі знань 0305 

„Економіка та підприємництво”, Харків, 2007; 

СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра напряму 

підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства” галузі знань 0305 

„Економіка та підприємництво”, Харків, 2007 (денна форма навчання). 

СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра напряму 

підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства” галузі знань 0305 

„Економіка та  підприємництво”,  Харків, 2008 (заочна форма навчання). 

Програма ухвалена кафедрою міської і регіональної економіки 

(протокол № 6 від  20.04.2010р.) та Вченою радою факультету економіки і 

підприємництва  (протокол №  7   від  01.06.2010р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

 

Мета  та  завдання  вивчення  дисципліни:   засвоєння теоретичних знань  

та  набуття  практичних навичок з питань специфiки планування основної 

дiяльностi пiдприємств галузi в умовах ринкових вiдносин. Вивчення 

теоретичних i практичних засад планування дiяльностi підприємств галузі,  

набуття навичок з аналiзу i планування їх дiяльностi, виконання технико-

економiчних розрахункiв та обгрунтування планових показників з урахуванням 

специфiки дiяльностi пiдприємств галузi. 

Предмет вивчення у дисципліні «Особливостi планування діяльності 

підприємств мiського господарства»:  порядок планування  дiяльностi пiдприємств 

міського господарства. 

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

 

Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 

вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 

на дану дисципліну 

Планування і контроль на пiдпрємстві. Управлiння спецiальними проектами в ЖКГ 

Внутрiшнiй економiчний механiзм 

пiдприємства. 

Iнфраструктура пiдприємств ЖКГ 

Особливості економіки пiдприємств 

мiського господарства 

Економiка i органiзацiя дiяльностi об’єднань 

пiдприємств 

Технологія виробництва в галузях міського 

господарства 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

 

 Модуль . «Особливостi планування діяльностi підприємств     мiського   

господарства »                                                                               (3 /108)               . 

                                          (назва модулю)                                          (кількість кредитів/годин) 

 

 Змістові модулі (ЗМ): 

ЗМ 1.    Особливяльностості планування  розвитку мiст  та дiяльності 

пiдприємств      сетьового господарства. 

 

       До нього входять  наступні теми.  

1. Особливості планування розвитку міського господарства. 

2. Шляхи підвищення ефективностi дiяльностi підприємств галузi  та  

їх обгрунтування. 

3. Оперативно-календарне планування на підприємствах галузi. 

4. Планування на  підприємствах водо,-тепло,- газопосточання та 

водовідведення. 

 

  ЗМ 2.   Планування  дiяльностi  iнших пiдприємств  міського господарства. 

 

       До нього входять  наступні теми. 

1. Планування   дiяльностi  пiдприємств міського електричного 

транспорту. 

2.   Планування діяльності  підприємств житлового господарства. 

3.  Планування діяльності  підприємств готельного господарства 

4.  Планування  на  пiдприємствах   благоустрою   та   побутового 

обслуговування   
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

 
 

.Вміння 
(за рівнями сформованості) 

 та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 
 соціально-
виробнича, 

соціально-побутова) 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 
виконавська, 

технічна, інші) 
Знати особливостi  планування 
розвитку мicт у сучасних умовах. 

Соцiально-виробнича Виконавська 

Знати основнi шляхи пiдвищення 
ефективностi дiяльностi iдприємств 
галузі. 

Виробнича Виконавська,  
управлінська 

Вмiти використовувати методи 
планування під час проведення   
розрахункiв  системи  показникiв, 
що формує виробничу програму 
підприємств рiзних пiдгалузей МГ 
та характеризують економічнi 
процеси за функцiональними 
напрямками планування з 
урахуванням особливостей рiзних 
пiдгалузей МГ. 

Виробнича Виконавська 

 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 

 

1. Економіка міського господарства: Навч. посібник /За редакцією                     

Т. П Юр’євої. – Харків.: ХДАМГ, 2002. – 672 с. 

2. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навчальний посібник / 

За редакцією С.Ф.Покропивного. –К.: КНЕУ, 2002. - 379 с. 

3. Загальнодержавна  програма  реформування  і  розвитку    житлово-

комунального  господарства  на  2009-2014 роки. Затверджено Законом 

України  від 24 червня 2004 року.  Закон в редакції Закону  

 N 1511-VI від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 47-48, ст.720 

4. Бардаков В.А. Економiка водопостачання та водовiдведення. Харкiв, 2005, 

331с. 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

 

 В курсi  «Особливостi планування дiяльностi підприємства мiського 

господарства» розглядаються наступнi теми.  

1. Особливості планування розвитку міського господарства 

       2. Шляхи підвищення ефективностi дiяльностi підприємств галузi та їх 

обгрунтування. 

        3.ОКП на пiдприємствах галузi.  

        4. Особливостi планування на  підприємствах водо- тепло-газопостачання 

та водовыдведення. 

        5. Планування  дiяльностi  пiдприємств мiського електричного транспорту.  

       6. Розвиток пiдприємств житлової сфери 

       7. Готельне  господарство. 

        8.Планування на пiдприємствах благоустрою та побутового 

обслуговування 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

 

В курсе  «Особенности планирования деятельности предприятия 

городского хозяйства» рассматриваются следующие темы.  

1. Особенности планирования развития городского хозяйства 

     2. Пути повышения эффективности деятельности предприятий отрасли и  их 

обоснования. 

     3.Оперативно-календарне планирование на предприятиях отрасли.  

     4. Особенности планирования на  предприятиях водо,-тепло,-газоснабжения 

и водоотведения.. 
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    5. Планирование  деятельности  предприятий городского электрического 

транспорта. 

    6. Планирование деятельности  предприятий жилищного хозяйства. 

    7. Планирование деятельности  предприятий гостиничного хозяйства.. 

    8.Планирование на предприятиях благоустройства и бытового обслуживания 

 

Annotation of the program of educational discipline 

 

In a course the «Feature of planning of activity of enterprise of city economy» 

next themes are considered.  

1. Features of planning of development of city economy 

     2. Ways of rise of efficiency of activity of enterprises of industry and their ground. 

     3.Оперативное and calendar planning on the enterprises of industry. 

     4. Features of planning on the enterprises of water-supply, teplosnabgeniya, gas-

supplying and sewage system. 

    5. Planning of activity of enterprises of public electric transport. 

    6. Planning of activity of enterprises of housing economy. 

    7. Planning of activity of enterprises of hotel economy. 

     8. Planning on the enterprises of equipment with modern amenities and domestic 

consumer services 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ 

(для студентів 4 курсу денної форми навчання) 

 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 

за спеціальностями та видами навчальної роботи 
 

Години 
у тому числі у тому числі 

Напрям 
підготовки 

(шифр, 
абревіатура 

Всього, 
кредит/
/годин 

Т
р

и
м

ес
тр

(и
) 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
 с

ем
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

тр
.р

об
 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

Е
к

за
м

ен
 

(с
ем

ес
тр

) 

За
л

ік
и

 
(т

р
и

м
ес

тр
) 

6.030504 , 
Економіка 

підприємства. 
3/108 11 48 24 24 - 60 - - - - 11 

 
2.2. Зміст дисципліни 

 
 

 Модуль.   «Особливостi планування діяльностi підприємств     мiського   

господарства »                                                                                        (3 /108)          . 
                                          (назва модулю)                                                           (кількість кредитів/годин) 
 

 Змістові модулі (ЗМ): 

 

ЗМ 1. Особливяльностості планування  розвитку мiст  та дiяльності 

пiдприємств сетьового господарства    .    .    .    .    .    .    .    .     .(1,5 / 54 )  

 

До нього входять  наступні теми. 

1. Особливості планування розвитку міського господарства. 

2. Шляхи підвищення ефективностi дiяльностi підприємств галузi та  

їх обгрунтування. 

3. Оперативно-календарне планування на підприємствах галузi. 

4. Планування на  підприємствах водо,-тепло,-газопосточання та   

     водовідведення. 

 

  ЗМ 2. Планування  дiяльностi  iнших пiдприємств  МГ.        ( 1,5 / 54 )       

 До нього входять  наступні теми. 

1. Планування  дiяльностi  пiдприємств міського електричного         
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      транспорту. 

2. Планування діяльності  підприємств житлового господарства. 

3. Планування діяльності  підприємств готельного господарства 

4. Планування на пiдприємствах благоустрою та побутового  

 обслуговування  

 

2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

 
Форми навчальної роботи 

Модулі 
та змістові модулі 

Всього, 
кредит/годин Лекції 

Практичні, 
семінари 

Лаб. СРС 

Модуль «Особливостi планування 
діяльностi підприємств мiського 
господарства» 

3 / 108 24 24 - 60 

ЗМ 1. Особливяльностості 
планування розвитку мiст та 
дiяльності пiдприємств сетьового 
господарства 

1,5 / 54 10 12 - 32 

ЗМ 2. Планування дiяльностi 
iнших пiдприємств МГ 

1,5 / 54 14 12 - 28 

 

 

2.2.2. Лекційний курс 

 

Зміст Кількість годин 

Тема1. Особливості планування розвитку міського 
господарства 

2 

Тема 2. Шляхи підвищення ефективностi дiяльностi 
підприємств галузi та  їх обгрунтування. 

2 

Тема 3. Оперативно-календарне планування на 
підприємствах галузi. 

1 

Тема 4. Планування на  підприємствах водо-тепло-
газопосточання та водовідведення. 

5 

Тема 5. Планування дiяльностi пiдприємств міського 
електричного транспорту. 

4 

Тема 6. Планування діяльності підприємств  
житлового господарства. 

4 

Тема 7. Планування діяльності підприємств готельного 
господарства. 

2 

Тема 8. Планування на пiдприємствах благоустрою та 
побутового обслуговування  

4 

Усього годин 24 
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2.2.3. Практичні (семінарські) заняття 

 
Зміст Кількість годин 

Тема1. Особливості планування розвитку міського 
господарства 

2 

Тема 2. Шляхи підвищення ефективностi дiяльностi 
підприємств галузi та  їх обгрунтування. 

2 

Тема 3. Оперативно-календарне планування на 
підприємствах галузi. 

2 

Тема 4. Планування на  підприємствах водо-тепло-
газопосточання та водовідведення. 

6 

Тема 5. Планування дiяльностi  пiдприємств 
міського електричного транспорту. 

4 

Тема 6. Планування діяльності  підприємств  
житлового господарства. 

2 

Тема 7. Планування діяльності  підприємств 
готельного господарства. 

4 

Тема 8. Планування на пiдприємствах благоустрою 
та побутового обслуговування   2 

Усього годин 24 

 

2.2.4. Індивідуальні завдання 

Виконання  курсової роботи або РГЗ з даної дисципліни на денній формі 

навчання учбовим планом не передбачено. 

 

2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 

Самостiйна навчальна робота студента ставить за на мету поглиблення 

знань з питань, що були розглянуті  пiд час проведення аудиторних занять за 

визначеною тематикою дисципліни (див. пункт 2.2.2. даної робочої програми 

навчальної дисципліни), та самостiйне вивчення тих питань, які не були 

висвiтленi пiд час аудиторних занять та визначені як ті, що потребують 

самостійного вивчення. 
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 Пiд час здійснення самостiйного вивчення дисципліни  студент 

використовує конспект лекцій, основну та додаткову спеціальну лiтературу, що 

рекомендована для поглиблення знань з даної дисципліни, та  методичнi 

вказiвки до самостiйного вивчення курсу «Особливості планування дiяльностi 

пiдприємств міського господарства» та практичних занять (для студентів 

денної та заочної форм навчання), які наведені у розділі 2.4. цієї робочої 

програми навчальної дисципліни.  

 Загальний обсяг самостійної роботи становить 96 годин. 

 
Розподіл часу самостійної роботи 

 

Зміст Кількість 

Тема1. Особливості планування розвитку міського 
господарства. 

4 

Тема 2. Шляхи підвищення ефективностi дiяльностi 
підприємств галузi та їх обгрунтування. 10 

Тема 3. Оперативно-календарне планування на 
підприємствах галузi. 6 

Тема 4. Планування на підприємствах водо-тепло-
газопосточання та водовідведення. 12 

Тема 5. Планування дiяльностi  пiдприємств міського 
електричного транспорту. 6 

Тема 6. Планування діяльності  підприємств    
житлового господарства. 8 

Тема 7. Планування діяльності  підприємств готельного 
господарства. 4 

Тема 8. Планування на пiдприємствах благоустрою та 
побутового обслуговування. 10 

Усього годин: 60 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 

Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
Поточний контроль зі змістових модулів  

ЗМ 1. Написання тесту за темами, що входять до змістового 
модуля, поточний контроль під час проведення 
практичних занять та семінарів 

30 

ЗМ 2 Написання тесту за темами, що входять до змістового 
модуля, поточний контроль під час проведення 
практичних занять та семінарів 

30 

Підсумковий контроль з модулю  
                    ПМК (письмовий) 40 

Всього за модулем 100% 

 
Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 

 

Кількість балів 
Оцінка за національною 

шкалою 
Оцінка за 

шкалою ЕCTS 
більше 90-100 включно Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 

Добре 
C 

більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 

Задовільно 
E 

більше 25-50 включно 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 
FX 

від 0 до 25 включно 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
F 

 
2.4. Iнформацiйно-методичне забезпечення 

 

 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

ЗМ, де 
застосовується 

 1 2 

1. Рекомендована основна навчальна література 

(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1  Економіка міського господарства: Навч. посібник/ за заг . ред 
Юр’євої Т. П. - Харків: ХДАМГ, 2002. – 673с. 

всi 

2 Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: /пiд 
редакцією Покропивного С.Ф./ Навчальний посібник– К.: КНЕУ, 
2002. 379 с. 

1 

3 Княжеченко В.В. Особливості планування діяльності 
підприємств міського господарства. Конспект лекцій. Харків., 
ХНАМГ 2008р, 112с. 

всі 



 15 

Продовження табл. 

 1 2 

4. Загальнодержавна  програма  реформування  і  розвитку    
житлово-комунального  господарства  на  2009-2014 роки. 
Затверджено Законом України.  Закон в редакції Закону N 1511-
VI від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 47-48, ст.720  

всi 

2. Додаткові джерела 

(довідники, нормативні видання, сайти інтернет тощо) 

1. Агафонов Л.Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та 
ресторанний бізнес. Ціноутворення, конкуренція, державне 
регулювання..(Навч. посібник) К., “Знання” 2002, 351с 

2 

2. Бардаков В.А. Економiка водопостачання та водовiдведення. 
Харкiв, 2005 

1 

3. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» 

від  24 червня 2004 р. ВВР України , 2004, N 47 
всі 

4. Косой Ю.М. Экономика и управление  на городском 
єлектрическом транспорте: Учебник. – М.: Мастерство, 2003, 
352с. 

2 

5. Кривицький А.Ф., Павлов В.ІІ. Формування та розвиток 
територіально-виробничого комплекса міста. – Луцьк, 1997. 

1 

6. Петров А.Н. Стратегическое планирование. Учебное пособие. 
СП. 2003.195с 

1 

 7 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій і Типового договору про 
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій від 20.05.2009 р. N 529 

2 

8. http://www.minjkg.gov.ua/ - сайт Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України 

всі 

3. Методичне забезпечення 

(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських 
занять, комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 

1 Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та 
практичних занять з дисципліни  «Особливості планування 
діяльності підприємств міського господарства» для студентів 
денної і заочної форм  навчання спеціальностi "Економіка 
підприємства" спеціалізації "Економіка підприємств міського 
господарства” ХНАМГ, 2007 

всі 
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ 
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання) 

 
3.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 

за спеціальностями та видами навчальної роботи 
 

Години 
у тому числі у тому числі 

Напрям 
підготовки 

(шифр, 
абревіатура  

Всього, 
кредит/
/годин 

С
ем

ес
тр

(и
) 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
 с

ем
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

тр
.р

об
 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

Е
к

за
м

ен
 

(с
ем

ес
тр

) 

За
л

ік
и

 
(с

ем
ес

тр
) 

6.030504 - 
Економіка 
підприємства,  
ЕПМГ 

4/144 9 12 8 4 - 132 15 - - - 9 

 
3.2. Зміст дисципліни 

 

 Модуль. «Особливостi планування діяльностi підприємств     мiського   
господарства »                                                                                        (4 /144)          . 
                                          (назва модулю)                                                           (кількість кредитів/годин) 
 

 Змістові модулі (ЗМ): 
 

ЗМ 1. Особливяльностості планування  розвитку мiст  та дiяльності 
підприємств  сетьового господарства    .    .    .    .    .    .    .    .     .    (2,0 / 72 )  

  

До нього входять  наступні теми. 
1. Особливості планування розвитку міського господарства. 
2. Шляхи підвищення ефективностi дiяльностi підприємств галузi та  

їх обгрунтування. 
3. Оперативно-календарне планування на підприємствах галузi. 
4. Планування на  підприємствах водо,-тепло,-газопосточання та 
водовідведення. 

 

  ЗМ 2. Планування  дiяльностi  iнших пiдприємств  ЖКГ.    . ( 2,0 / 72 )      

 До нього входять  наступні теми. 
1. Планування  дiяльностi  пiдприємств міського електричного       
       транспорту. 
2. Планування діяльності  підприємств житлового господарства. 

               3. Планування діяльності  підприємств готельного господарства 
3. Планування на пiдприємствах благоустрою та побутового                
     обслуговування   
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3.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

 
Форми навчальної роботи 

Модулі 
та змістові модулі 

Всього, 
кредит/годин Лекції 

Практичні, 
еемінари 

Лаб. СРС 

Модуль «Особливостi планування 
діяльностi підприємств мiського 
господарства». 

4 / 144 8 4 - 132 

ЗМ 1. Особливяльностості 
планування розвитку мiст та 
дiяльності пiдприємств сетьового 
господарства. 

2,0/72 4 2 - 66 

ЗМ 2. Планування дiяльностi 
iнших пiдприємств житлово-
комунального господарства. 

2,0/72 4 2 - 66 

 

3.2.2. Лекційний курс 

 

Зміст Кількість годин 

Тема1. Особливості планування розвитку міського 
господарства 

1 

Тема 2. Шляхи підвищення ефективностi дiяльностi 
підприємств галузi та їх обгрунтування. 

1 

Тема 3. Оперативно-календарне планування на 
підприємствах галузi. 

1 

Тема 4. Планування на підприємствах водо-тепло-
газопосточання та водовідведення. 

2 

Тема 5. Планування дiяльностi пiдприємств міського 
електричного транспорту. 

1 

Тема 6. Планування діяльності  підприємств   
житлового господарства. 

1 

Тема 7. Планування діяльності підприємств готельного 
господарства. 

0 

Тема 8. Планування на пiдприємствах благоустрою та 
побутового обслуговування 

1 

Усього годин 8 
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3.2.3. Практичні (семінарські) заняття 

 

Зміст Кількість годин 

Тема1. Особливості планування розвитку міського 
господарства 

0 

Тема 2. Шляхи підвищення ефективностi дiяльностi 
підприємств галузi та їх обгрунтування. 

0 

Тема 3. Оперативно-календарне планування на 
підприємствах галузi. 

1 

Тема 4. Планування на підприємствах водо-тепло-
газопосточання та водовідведення. 

1 

Тема 5. Планування дiяльностi пiдприємств міського 
електричного транспорту. 

1 

Тема 6. Планування діяльності підприємств  
житлового господарства. 

0 

Тема 7. Планування діяльності підприємств 
готельного господарства. 

1 

Тема 8. Планування на пiдприємствах благоустрою 
та побутового обслуговування 

0 

Усього годин 4 

 

3.2.4. Індивідуальні завдання: 

 
При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено 

виконання контрольної  роботи. Контрольна  роботи виконується за 

індивідуальним варіантом завдання, яке видається студентові кафедрою, та . 

згідно з відповідними „Методичними вказівками до виконання контрольної 

роботи» (див. розділ 3.4.- «Інформаційно-методичне забезпечення» - робочої 

програми навчальної дисципліни «Особливості планування діяльності 

підприємств міського господарства») . 

Тема  онтрольної  роботи: “Планування  показників  дiяльностi 

водопровідного підприємства”  

Змiст контрольної роботи розрахунок планових показників діяльності 

підприємства за основними функцiональними напрямками. 

Мета  виконання контрольної  роботи - поглибити  теоретичні  знання 

студента  щодо  складу системи планів підприємства за основними 

функцiональними напрямками та їх взаємозв’язку, набути  навички   порядку  
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обгрунтування системи  планових показників підприємства та конкретних 

управлінських рішень. 

Обсяг часу, що відводиться у самостійній роботі студента на виконання  

цієї контрольної  роботи, складає  15  годин. 

 

3.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 

Самостiйна навчальна  робота студента ставить на метi  поглиблення знань 

з питань, що були розглянуті  пiд час проведення аудиторних занять за 

визначеною тематикою дисципліни (див.пукт 3.2.2. даної робочої програми 

навчальної дисципліни), та самостiйне вивчення тих питань, які не були 

висвiтленi пiд час аудиторних занять та визначені як ті, що потребують 

самостійного вивчення. 

 Пiд час здійснення самостiйного вивчення дисципліни студент 

використовує конспект лекцій, основну та додаткову спеціальну лiтературу, що 

рекомендована для поглиблення знань із дисципліни що вивчається та 

вiдповiднi методичнi вказiвки до самостiйного вивчення курсу «Особливості 

планування дiяльностi пiдприємств міського господарства» та практичних 

занять (для студентів денної та заочної форм навчання), які наведені у розділі 

2.4. цієї робочої програми навчальної дисципліни. 

 Загальний обсяг самостійної роботи становить 132 години. 

 

Розподіл часу самостійної роботи 
 

Зміст Кількість годин 

1 2 

Тема1. Особливості планування розвитку міського 
господарства 

10 

Тема 2. Шляхи підвищення ефективностi дiяльностi 
підприємств галузi та їх обгрунтування. 14 

Тема 3. Оперативно-календарне планування на 
підприємствах галузi. 17 

Тема 4. Планування на підприємствах водо-тепло-
газопосточання та водовідведення. 23 
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Продовження табл. 

1 2 

Тема 5. Планування дiяльностi пiдприємств міського 
електричного транспорту. 16 

Тема 6. Планування діяльності підприємств  
житлового господарства. 

18 

Тема 7. Планування діяльності підприємств готельного 
господарства. 10 

Тема 8. Планування на пiдприємствах благоустрою та 
побутового обслуговування. 22 

Усього годин 132 

 

3.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 

Види та засоби контролю Розподіл балів,% 

Поточний контроль 

Виконання та захист контрольної роботи 40 

Підсумковий контроль 

Залік 60 

Всього за модулем 100 

 
3.4. Iнформацiйно-методичне забезпечення 

 
 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 

застосовується 

1 2 3 

1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1  Економіка міського господарства: Навч. посібник/  за заг . ред 
Юр’євої Т. П. - Харків: ХДАМГ, 2002. – 673с. 

всi 

2 Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: /пiд 
редакцією Покропивного С.Ф./ Навчальний посібник–К.: КНЕУ, 
2002._379 с. 

1 

3 Княжеченко В.В. Особливості планування діяльності 
підприємств міського господарства. Конспект лекцій. Харків., 
ХНАМГ 2008р, 112с. 

всі 

4. Загальнодержавна  програма  реформування і розвитку житлово-
комунального  господарства на 2009-2014 роки. Затверджено 
Законом України.  Закон в редакції Закону N 1511-VI від 
11.06.2009, ВВР, 2009, N 47-48, ст.720 

всi 
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Продовження табл. 

1 2 3 

2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти інтернет тощо) 

1. Агафонов Л.Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та 
ресторанний бізнес. Ціноутворення, конкуренція, державне 
регулювання..(Навч. посібник) К., “Знання” 2002, 351с 

2 

2. Бардаков В.А. Економiка водопостачання та водовiдведення. 
Харкiв, 2005 1 

3. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» ід 24 червня 2004 р. ВВР України , 
2004, N 47 

всі 

4. Косой Ю.М. Экономика и управление  на городском 
єлектрическом транспорте: Учебник. – М.: Мастерство, 
2003,352с. 

2 

5. Кривицький А.Ф., Павлов В.ІІ. Формування та розвиток 
територіально-виробничого комплекса міста. – Луцьк, 1997. 

1 

6. Петров А.Н. Стратегическое планирование. Учебное пособие. 
СП. 2003. 195с 

1 

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій і Типового договору про 
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій  від 20.05.2009 р. N 529 

2 

8. http://www.minjkg.gov.ua/ - сайт Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України 

всі 

3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських 

занять, комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 
1 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему: 

«Планування діяльності підприємств водопровідного 
господарства» з дисципліни  "Особливості планування 
діяльності підприємств міського господарства" для студентів 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - 
"Економіка підприємства" ( спеціалізації "Економіка 
підприємств міського господарства") 

всі 

2  Методичні вказівки до самостійного вивчення  курсу та 
практичних занять з дисципліни  «Особливості планування 
діяльності підприємств міського господарства»  для студентів 
денної і заочної форм  навчання спеціальностi "Економіка 
підприємства" спеціалізації "Економіка підприємств міського 
господарства” НАМГ, 2007  

всі 
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