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1. Мета дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є: засвоєння теоретичних знань та набуття 
практичних навичок з питань планування і контролю на підприємстві основних 
напрямків діяльності підприємств в умовах функціонування сучасних ринкових 
відносин, враховуючи європейські стандарти. 

 
2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на:  Теорія і практика 
правозастосування; Основи професійної діяльності; Землеустрій; Курсовий 
проект "Землеустрій" 

 
3. Результати навчання 

 
Програмний 

результат навчання 
Методи навчання 

Форми 
оцінювання 

Результати навчання 
за дисципліною  

ПРН4. 
Використовувати 
сучасні комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну та 
розповсюдження 
професійно-
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності. 

Словесні, наочні, 
практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-
ілюстративні, 
дослідницькі, 
аналітичні. 
Розв’язок задач.  
Самостійна робота.  
 

усний контроль у 
вигляді фронтального 
опитування; 
поточне тестування 

ПРН4.1Знати та вміти 
користуватися 
професійно-
спрямованою 
інформацією у сфері 
підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності.  

поточне тестування ПРН4.2  Вміти користу-
ватися комп’ютерними і 
телекомунікаційними 
технологіями.  
 

ПРН12. 
Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування 
управлінських рішень 
щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових структур. 
____________________ 
ПРН13. 
Використовувати 
знання форм взаємодії 
суб’єктів ринкових 
відносин для забез-
печення діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових структур. 
 
 

самостійна письмова 
робота 

ПРН12.1 Вміти 
користуватися 
інструментарієм для 
обґрунтування 
управлінських рішень 

усний контроль у 
вигляді фронтального 
опитування; 
поточне тестування 

ПРН12.2 Вміти аналі-
зувати та створювати 
рішення щодо функці-
онування підприєм-
ницьких, торговельних і 
біржових структур. 

самостійна письмова 
робота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРН13.1 Вміти викори-
стовувати знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 
планування діяльності 
підприємств. 
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ПРН 16.  
Знати нормативно-
правове забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових структур і 
застосовувати його на 
практиці. 
___________________ 
ПРН 19. Застосовувати 
знання й уміння для 
забезпечення 
ефективної організації 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових структур з 
урахуванням ринкової 
кон’юнктури і діючих 
правових норм. 

 

усний контроль у 
вигляді фронтального 
опитування; 
 
___________________ 
самостійна письмова 
робота 
 
 
___________________ 
усний контроль у 
вигляді фронтального 
опитування; 
поточне тестування 
 
 
 
__________________ 
самостійна письмова 
робота 
 

ПРН16.1 Вміти викори-
стовувати нормативно-
правове забезпечення 
планової діяльності 
підприємств. 
ПРН16.2 Знати напрями 
застосування норм та 
нормативів у 
оперативній роботі. 
____________________ 
ПРН 19.1Вміти викори-
стовувати знання й 
уміння для забезпечення 
ефективної організації  
складання 
зовнішньоекономічних 
планів та проектів. 
____________________ 
ПРН 19.1Вміти 
впроваджувати ринкову 
кон’юнктуру у плановій 
діяльності. 

 
   

4. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Планування і контроль на підприємстві 
 

Змістовний модуль 1. Планування і контроль в системі менеджменту 
підприємства. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві в 
сучасних  умовах. Планування як наука. Процес планування і вибір рішень в умовах 
ринкової економіки. Планування як функція управління підприємством. Система 
планів підприємства. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції. 
Виробництво продукції.  

Змістовний модуль 2. Планування виробничо-господарської діяльності 
підприємства та її фінансових результатів. Оперативно-календарне планування і 
контроль. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Забезпечення 
операційної діяльності виробничою потужністю. Методика розрахунку 
виробничої потужності. Система показників виробничої потужності. Персонал і 
оплата праці. Виробнича інфраструктура. Витрати виробництва. Фінансове 
планування і контроль на підприємстві. 

Змістовний модуль  3. Планування розвитку бізнесу. Планування і контроль 
оновлення продукції. Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання. 
Оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції. Організаційно-технічний 
розвиток. Технічний та організаційний розвиток підприємства. Оцінка технічного рівня 
розвитку підприємства. Бізнес-планування. 

 
 



 5  

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 90 15 30 - 45 
Змістовий модуль 1 18 4 8 - 6 
Змістовий модуль 2   27 7 14 - 6 
Змістовий модуль 3   20 4 8 - 8 
РГР 10    10 
Підсумковий контроль, іспит 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій 
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 

Змістовий модуль 1  
Тема1. Сутність планування і 
особливості його здійснення на 
підприємстві в сучасних  умовах. 
 

Планування як наука. Процес планування і вибір 
рішень в умовах ринкової економіки. Планування 
як функція управління підприємством. Особливе 
значення взаємозв’язку функцій планування і 
контролю в процесі управлінської діяльності. 
 

1 

Тема 2. Система планів 
підприємства.  

Функціонування системи планування на 
підприємстві. Методи планових розрахунків. 
Різновиди планів. Склад планів і організація їх 
розробки.  

1 

Тема 3. Маркетингові 
дослідження і планування збуту 
продукції 

Маркетингові дослідження, їхній зміст, цілі та 
види. Шляхи впливу на попит та планування 
реклами. Планування збуту продукції.  

 1 

Тема 4. Виробництво продукції. 
 

Виробнича програма підприємства, її зміст і 
оптимізація. Планування обсягів виробництва 
продукції у вартісних одиницях виміру. 

1 

Змістовий модуль 2 
Тема 5. Оперативно-календарне 
планування і контроль.  
 

Зміст і завдання оперативно-календарне 
планування. Ритмічність виробництва. 
Особливості оперативно-календарне планування 
на підприємствах різних типів виробництва. 
Диспетчерський контроль.  

1 

Тема 6.Матеріально-технічне 
забезпечення виробництва. 
 

Зміст плану матеріально-технічне забезпечення 
та послідовність його розробки. Методи 
розрахунку потреби в матеріалах. Запаси та 
регулювання їх розміру. Визначення потреби 
цехів у матеріальних ресурсах. 

1 

Тема 7. Забезпечення 
операційної діяльності 
виробничою потужністю. 
 

Види виробничої потужності, чинники, що її 
визначають і послідовність розрахунків. 
Методика розрахунку виробничої потужності. 
Система показників виробничої потужності. 

1 

Тема 8. Персонал і оплата Планування персоналу. Планування 1 
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праці.  
 

продуктивності праці. Планування фонду 
оплати праці.  

Тема 9. Виробнича 
інфраструктура. 
 

Планування забезпечення виробництва 
технологічною оснасткою. Особливості 
функціонування та планування діяльності 
підрозділів виробничої інфраструктури. 
Планування діяльності ремонтного 
виробництва. Планування енергозабезпечення 
підприємства. Планування транспортного 
обслуговування виробництва.  

1 

Тема 10. Витрати виробництва. 
 

Мета, завдання та послідовність розробки 
плану собівартості продукції. Розрахунок 
витрат за техніко – економічними факторами. 
Планування собівартості реалізованої 
продукції. Розрахунок калькуляційних статей 
прямих витрат.  

1 

Тема 11. Фінансове планування і 
контроль на підприємстві. 

 

Зміст і завдання фінансового плану. Планування 
потреби у фінансових ресурсах. Планування 
прибутку підприємства. Контроль і фінансове 
планування.  

 
      1 

Змістовий модуль 3 
Тема 12. Планування і контроль 
оновлення продукції. 

 

Формування планів оновлення продукції, їх склад і 
завдання. Оптимізаційні планові розрахунки 
нововведень продукції. Об’ємно – календарне 
планування та сітьові моделі виробництва нової 
продукції.  

 
      1 

Тема 13. Організаційно-технічний 
розвиток. 

 

Технічний та організаційний розвиток підприємства. 
Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. 

1 

Тема 14. Бізнес-планування. 
 

Сутність бізнес – планування та призначення бізнес 
– плану. Склад бізнес – плану та технологія його 
розробки.  

2 

всього  15 
 

7. Теми практичних занять 
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
Тема1. Сутність планування і 
особливості його здійснення на 
підприємстві в сучасних  умовах. 
 

Обговорення теоретичних положень, дискусія: 
-концептуальні засади планування в сучасних 
умовах; особливості планування діяльності в 
умовах невизначеності бізнес-середовища;  
сучасний погляд на планування в системі 
менеджменту підприємства; вплив сучасних 
тенденцій на процес планування:  

2 

Тема 2. Система планів 
підприємства.  

Закріплення теоретичних положень: види 
планів підприємства та їх зв’язок.  
Ознайомлення з метою, змістом та порядком 
складання основних видів планів підприємства 
на прикладах. Зміст планових показників 

3 
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планів підприємства 
Тема 3. Маркетингові 
дослідження і планування збуту 
продукції 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою.  
Виконання практичних завдань:  маркетингове 
дослідження ринку; визначення планових 
обсягів збуту; стимулювання збуту продукції 
та планування рекламного бюджету. 

2 

Тема 4. Виробництво продукції. 
 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 
Виконання практичних завдань: визначення 
точки беззбитковості діяльності з виробництва 
продукції; визначення планових обсягів 
виробництва в натуральному та вартісному 
вимірюванні; планування обсягів виробництва 
з урахуванням цільового розміру прибутку 

3 

Змістовий модуль 2 
Тема 5. Оперативно-календарне 
планування і контроль.  
 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 
Практичні навички оперативно-календарного 
планування: розрахунок тривалості 
виробничого циклу; організація виконання 
виробничої програми підприємства у часі та 
його структурних підрозділах; календарне 
планування обсягів номенклатурних одиниць 
продукції; забезпечення ритмічного 
виробництва; контроль виконання плану 
випуску за обсягами та асортиментом 

2 

Тема 6.Матеріально-технічне 
забезпечення виробництва. 
 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 
Аналіз ефективності організації постачання 
матеріальних ресурсів на підприємстві: вибір 
постачальників, можливі проблеми та недоліки 
у логістичній системі; чинники, які негативно 
впливають на систему постачання підприємств 
матеріальними ресурсами.  
Виконання практичних завдань: визначення 
потреби в окремих видах матеріальних 
ресурсів; планування запасів; обґрунтування 
оптимального рівня постачання МР 

3 

Тема 7. Забезпечення 
операційної діяльності 
виробничою потужністю. 
 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 
Виконання практичних завдань: розрахунок 
виробничої потужності підприємства; 
визначення забезпеченості виробничою 
потужністю операційної діяльності 
підприємства; обґрунтування планових заходів 
щодо оптимізації виробничої потужності.  

2 

Тема 8. Персонал і оплата 
праці.  
 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 
Виконання практичних завдань: визначення 
нормативів чисельності за трудомісткістю; 
планування явочної та середньооблікової 
чисельності працівників; планування коштів на 
оплату праці. 

2 

Тема 9. Виробнича 
інфраструктура. 
 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 
Практичні аспекти планування виробничої 
інфраструктури: обґрунтування складу та 
розмірів об'єктів виробничої інфраструктури 

2 
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підприємств залежно від галузі, технологічних 
особливостей виробничого процесу, типу та 
масштабу виробництва, рівня спеціалізації 
підприємства 

Тема 10. Витрати виробництва. 
 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 
Виконання практичних завдань: розрахунок 
окремих видів витрат: постійних, змінних, 
загальновиробничих, прямих;  розрахунок 
собівартості продукції. Планування шляхів 
скорочення витрат підприємства на конкретних 
прикладах. 

2 

Тема 11. Фінансове планування і 
контроль на підприємстві. 

 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 
Практичні завдання: визначення обсягу 
фінансових ресурсів за джерелами формування 
і напрямками їх цільового використання згідно 
з виробничими та маркетинговими 
показниками підприємства у плановому 
періоді; планування та збалансування грошових 
потоків; планування прибутку та 
рентабельності. 

 
      2 

Змістовий модуль 3 
Тема 12. Планування і контроль 
оновлення продукції. 

 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 
Практичні завдання: обґрунтування якісних та 
структурних змін «портфелю» продукції 
підприємства; планування витрат на продуктові 
інновації; визначення економічної 
ефективності виробництва нової (оновлення) 
продукції 

 
      2 

Тема 13. Організаційно-технічний 
розвиток. 

 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 
Практичні аспекти планування організаційно-
технічного розвитку підприємства: 
обґрунтування організаційних і технічних змін; 
планування напрямків розвитку. Вирішення 
практичних завдань: планування витрат на 
організаційні і технічні інновації; визначення 
ефективності впровадження організаційно-
технічних заходів 

4 

Тема 14. Бізнес-планування. 
 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 
Практичні аспекти бізнес-планування в 
сучасних умовах. Практичні завдання: 
обґрунтування стратегії розвитку бізнесу в 
сучасному середовищі; обґрунтування мети 
бізнес-плану; аналіз бізнес-ризиків; презентація 
результатів бізнес-планування. 

4 

всього  30 
 

8. Індивідуальне завдання 
 

   При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання 
розрахунково-графічного завдання (РГР). РГР складається з 2 розділів. У  
першому  розділі  студент  розглядає  організаційно-економічну характеристику 
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діяльності підприємства, у другому - виконує техніко - економічне обґрунтування 
господарської діяльності підприємства (за варіантами). 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
Поточний контроль: поточне тестування, розрахунково-графічне завдання.  
Підсумковий контроль:  тестування під час проведення іспиту у системі 

Moodl. 
 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 100    
Змістовий модуль 1 20 10 - 10 
Змістовий модуль 2   20 10 - 10 
Змістовий модуль 3   20 10 - 10 
РГР 10   10 
Підсумковий контроль 30 - - - 
 

 
Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю 
 

Розподіл 
балів 

Змістовий модуль 1 20 
Практичні завдання ЗМ№1(усне або письмове опитування та/або письмовий 
контроль, та/або розв'язання експериментально-дослідних задач) 

10 

Завдання до самостійної роботи ЗМ№1 5 
Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 5 

Змістовий модуль 2 20 
Практичні завдання №2 (усне або письмове опитування та/або письмовий 
контроль, та/або розв'язання експериментально-дослідних задач) 

5 

Завдання до самостійної роботи ЗМ№2 10 
Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 5 

Змістовий модуль 3 20 
Практичні завдання №3(усне або письмове опитування та/або письмовий 
контроль, та/або розв'язання експериментально-дослідних задач) 

5 

Завдання до самостійної роботи ЗМ№3 10 
Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 5 
РГР 10 

Підсумковий контроль –іспит 30 
Тест підсумкового контролю у системі Moodl 30  

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 
 
 
 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 
1. Дистанційний курс дисципліни: https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2987 
 
2. Конспект лекцій для вивчення навчальної дисципліни  «Планування і контроль 
на підприємстві» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня 
«бакалавр» галузі знань 05–Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 076 – 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;  051– Економіка) /Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В.М. Прасол.– Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. 2021, – 151 с. 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
1. Європейські стандарти бізнес-планування/ навч.посібник: О.В. 

Димченко, О.О. Рудаченко, О.Д. Панова, В.М. Прасол,; Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 200 с. 

2. Бізнес-планування: навч. посіб. Т.Г.Васильців, Я.Д.Кочмарик, 
В.І.Блонська, Р.Л.Лупак. Київ: Знання, 2013. 207 с. 

3. Руководство Ernst & Young по составлению бизнес-планов. Брайен Р. 
Форд, Джей Борнстайн, Патрик Пруэтт Альпина. Паблишер, 2010. 264 с 

4. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник .-
К.:ЦНЛ,2006 .-472с. 

5. Осітнянко А.П. Планування розвитку міста / Київський національний ун-т 
будівництва і архітектури. – К.: КНУБА, 2001. – 458с.: рис. – с. 452-454. 

6. Павлов В.І. Основи підприємництва: Навч. посібник :У 3 т. / Луцький держ. 
технічний ун- т; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Луцьк : 
Надстир'я, 1998.Т. 1: Бізнес- планування. – 202с.  

7. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства:Навч. 
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посібник .-К.:ЦНЛ,2005 .-256с.  
8. Планування і контроль на підприємстві : Навч. посіб. / За ред. М.О. 

Данилюка. – Львів: "Магнолія 2006", 2009. - 531 с.  
9. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства : навч. посібн. з грифом 

МОНУ [для студ. вищ. навч. закл.] (5-е видання)./ Г. М. Тарасюк, Л. І. 
Шваб. – К. : Каравела, 2012. – 368 с.  

10. Тарасюк Г.М. Управління плануванням діяльності підприємства: 
теоретичні та прикладні аспекти: монографія / Г. М. Тарасюк. – Житомир: 
ЖДТУ, 2010. – 295 с.  

11. Тарасюк Г.М. Деякі методичні підходи в плануванні діяльності 
підприємства в сучасних умовах господарювання / Г. М. Тарасюк // Вісник 
Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2011. – №4, 
Том 1(178). – С. 71 – 75. 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
 

1. Освітній компонент не потребує спеціального матеріально-технічного 
обладнання. 
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Аркуш актуалізації 
 
Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 
та затверджена «Без змін» 
 

 
ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 
вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова,  ОК 32 

 
семестр сьомий семестр 

 
кількість кредитів ЄКТС 3  кредити ЄКТС, 90 годин 

 
форма підсумкового контролю іспит 

 
мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська  

кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування 
 
для здобувачів вищої освіти: 
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

 
галузь знань 07 Управління та адміністрування  

 
спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
освітня програма  Економіка та організація бізнеса 

 
форма навчання денна 
  
  
 
 
Завідувач кафедри __________________________________________________ 

 яка забезпечує викладання дисципліни 
«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 
 
Гарант Освітньої програми  
«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 
 

 

 


