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1. Анотація до курсу 

"Планування і контроль на підприємстві" є дисципліною вибіркової складової 

навчального плану. Як вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить студенту 

сформувати індивідуальну освітню траєкторію. Під час вивчення даної дисципліни 

студенти отримують знання з методології розроблення перспективних і поточних 

планів діяльності підприємства та контролю їх виконання, основ організації планово-

економічної роботи на підприємстві; виробляють уміння обрання та використання 

методів планування діяльності підприємства 

2. Мета та завдання курсу 

Метою полягає у тому, щоб надати студентам теоретичні знання та практичні 

навички з питань планування та контролю на підприємствах в умовах 

функціонування ринкових відносин.. 

https://matiukliudmula.blogspot.com/
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Завдання курсу: 

 вивчення теорії та методики внутрішньо-виробничого планування й 

організації виробництва; 

 набуття навичок планування та практичного застосування методологічного 

апарату дисципліни; 

 вивчення основ теорії організації та планування діяльності підприємства; 

 вивчення методології розробки і ефективної реалізації планування на 

підприємств; 

 освоєння методів розрахунків техніко-економічних показників діяльності 

підприємства та його підрозділів; 

 набуття вмінь і первинних навичок економічного обгрунтування планових і 

організаційних рішень; 

 оволодіння принципами планування, набуття навичок практичного 

застосування сучасних підходів та методів планування. 

 

3. Результати навчання 
Після завершення цього курсу студент буде :  
знати : 

- основи організації і планування діяльності підприємства; 
- основні поняття та категорії; 
- зміст видів планування  та процесів, що відбуваються під час 

виготовлення продукції; 
- принципи, методи, способи та інструменти  планування і раціональної 

організації виробничої діяльності. 
вміти : 
- самостійного виконувати техніко-економічні обґрунтування параметрів 

раціональної організації виробничих систем; 
- проводити аналіз процесів, що відбуваються у виробництві; 
- проявляти дослідницькі та організаторські здібності у процесі підготовки 

організаційних проектів виробництва та їх реалізації; 
- вміти вдосконалювати наявні методики, розробляти нові алгоритми та 

творчо вирішувати складні нетипові завдання сьогодення. 
 

4. Політика курсу 
 

         Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні 
умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; 
систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно 
виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній 
роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час 
контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 
відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної 
доброчесності. 
 

5. Структура курсу 

 
ЛЕКЦІЇ 

Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на 
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підприємстві 

Тема 2. Система планів підприємства 

 Тема 3. Інформаційна база планування 

  Тема 4. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю 

продукції 

Тема 5. Роль реклами в організації збуту продукції. Планування 

рекламної роботи 

Тема 6. Виробництво продукції 

Тема 7. Оперативно -календарне планування і контроль 
 

Тема 8. Матеріально -технічне забезпечення виробництва 

Тема 9. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю 

Тема 10. Персонал і оплата праці 

Тема 11. Виробнича інфраструктура 

Тема 12. Витрати виробництва 

Тема 13. Планування ціни на підприємстві  

Тема 14. Фінансове планування і контроль на підприємстві  

Тема 15. Планування і контроль оновлення продукції 

Тема 16. Організаційно -технічний розвиток 

Тема 17. Бізнес -планування 

 

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

 

Тема 4. Маркетингові дослідження і планування збуту і контролю продукції 

Практична робота 1.Сутність планування і особливості його здійснення на 

підприємстві. Планування збуту  

Тема 8. Матеріально-технічне забезпечення виробництва  

Оперативно-календарне планування  

Практична робота 2.Матеріально-технічне забезпечення виробництва  

Тема 9.Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю 

Практична робота 3.Планування виробничої потужності 

Тема 10.Персонал і оплата праці 

Виробнича інфраструктура  

Практична робота 4.Планування персоналу та оплати праці 

Тема 12. Витрати виробництва 

Практична робота 5. Планування собівартості продукції 

Тема 13. Планування ціни на підприємстві. 

Практична робота 6.Планування ціни  
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Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа Google classroom. 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

 Навчальні досягнення здобувачів фахової передвищої освіти за 

результатами вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Рейтингов

а шкала 

 

Інституційна 

шкала 
5 відмінно 
4 добре 
3 задовільно 

  2 незадовільно 

 

Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та 

бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність 

на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

 

7. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Васильців Т. Г. Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. 

Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. - К. : Знання, 2013. – 207 с. 

 2. Іванова В. В. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / В. В. 

Іванова. – К. : ЦУЛ, 2006. – 472 с. 

 3. Максимова В. Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на 

підприємстві : навч. посіб. / В. Ф. Максимова. – Суми : Унів. книга, 2008. – 190 

с.  

4. Михайленко О. Ф. Планування та контроль на підприємстві : навч. посіб. - К. 

: КНЕУ, 2014. - 464 с.  

5. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Бурик А. Ф., Світовий О. 

Тема 14. Фінансове планування і контроль на підприємстві. 

Практична робота 7. Планування фінансів та контроль на підприємстві 

Тема 17. Бізнес – планування 

Практична робота 8. Складання бізнес - плану 
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М., Мачушенко О. Г. та ін. - К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 260 с. 

 6. Строченко Н. І. Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / Н. 

Строченко, І. Коблянська. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2015. - 271 с. 

 7. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Л. А 

Швайка. – [4-те вид, стеорет]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2007. – 268 с. 

Допоміжна література  

8. Варламова І. С. Аналіз методів планування собівартості продукції / І. С. 

Варламова, І. Ю. Сем’янова // Вісник Запорізького національного університету. 

- 2018. - № 3(39). - С. 62-69.  

9. Верба В. А. Оптимізація товарного портфеля як чинник підвищення 

економічної ефективності виробничого підприємства / В. А. Верба, В. В. 

Ліщинська // Проблеми економіки. - 2014. - № 4. - С. 262- 268. 

 10.Гринчуцький В. І. Формування виробничої програми підприємства: 

маркетинговий аспект : моногр. / В. І. Гринчуцький, Т. І. Сабецька. - Тернопіль, 

2014. - 225 с. 

 11.Гутневич С. А. Бізнес-планування як інструмент стратегічного управління 

підприємством / С. А. Гутневич // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. 

– С. 57-63.  

12.Єгупов Ю. Система планів сучасного підприємства / Ю. Єгупов // Економіст. 

- 2017. - № 5. - С. 13–21. 

 13.Карабаник С. Планування обсягів постачань матеріальних ресурсів в 

будівництві / С. Карабаник // Економічний аналіз. - 2020. - Вип. 30. - № 1(1). - С. 

225-230.  

14.Корбутяк А. Г. Особливості планування рівня рентабельності вітчизняних 

підприємств у сучасних умовах / А. Г. Корбутяк, Н. Я. Сокровольська // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2017 - Вип. 16. - 

Ч.1. - С. 153-157. 

 15.Костецька Н. І. Організація системи планування діяльності підприємства / Н. 

І. Костецька // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. - 2018. - Т. 23. - Вип. 7(72). - С. 

121-126. 

 16.Міценко Н. Г. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства / 

Н. Г. Міценко, У. Кіндрат // Науковий вісник : зб. наук.-техн. праць. - Львів : 

НЛТУУ, 2010. - Вип. 20.8. - С. 223-227. 

 17.Міценко Н. Г. Теоретико-методологічні аспекти планування виходу 

підприємства на європейський ринок / Н. Г. Міценко, В. І. Дорош, І. Ю. 

Семенюк // Підприємництво і торгівля : зб. наук. праць. - 2018. - Вип. 22. - С. 50-

54. 

 18.Планування в підприємствах і організаціях споживчої кооперації: стан і 

перспективи розвитку : моногр. / За ред. А. А. Фастовець. – Полтава : РВЦ 

ПУСКУ, 2008. – 157 с.  

19.Ситник Г. В. Генезис і сучасна парадигма фінансового планування / Г. В. 

Ситник //Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7. – С. 33-38.  

20.Тарасюк Г. М. Управління плануванням діяльності підприємства: теоретичні 

та практичні аспекти : моногр. / Г. М. Тарасюк. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 292 

с. 9  
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21.Фомішина В. М. Діалектика об’єктивного і суб’єктивного у плануванні 

прогресивного розвитку економічних систем / В. М. Фомішина // Торгівля, 

комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – Вип. 

19. – С. 110-114. 

 22.Чаус В. М. Класифікація та особливості методів планування: вимоги 

сучасного ринку / В. М. Чаус // Вісник ЛКА : зб. наук. праць. – Сер. економ. - 

Львів : ЛКА, 2010. – Вип. 33. – С. 91-96.  

23.Чухлата Ж. Г. Аналіз планування трудових ресурсів організації в умовах 

постіндустріальної економіки / Ж. Г. Чухлата // Scientific Journal «ScienceRise». - 

2019. - № 4(57). - С. 33-35. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті  Офіційні сайти: 

1. Офіційний сайт Державної Служби статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http:www.ukrstat.gov.ua  

2. Вісник ЛТЕУ (Економічні науки) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.lute.lviv.ua/ education/nauk-vydan/visnyk-ekon/ 

Підприємництво і торгівля [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.lute.lviv.ua/education/naukvydan/visnyk-torg/ 
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