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ВСТУП 

 

Дисципліна „ Планування і контроль на підприємстві ” за освітньо-

професійною програмою має статус нормативної. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

- ГСВО  України   „Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

бакалавра  спеціальності 6.050100 напряму підготовки 0501 - „Економіка 

і підприємництво” , К., 2004.  

- ГСВО України „Освітньо-професійна програма підготовки 

бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – „Економіка і 

підприємництво”, К., 2006.  

- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 

підготовки 6.030504 – «Економіка  підприємства», Харків, 2007р. 

- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 

підготовки 6.030504 – «Економіка  підприємства», Харків, 2008р. 

Програма ухвалена кафедрою  міської і регіональної економіки 

(протокол № 1 від 28.09.2008р.) 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 
1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни.  

Мета: формування системи знань з методології розроблення 
перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх 
виконання. 

Завдання: опанування форм, методів і процесу планування  і контролю; 
вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо 
економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і 
методики їх розвитку, оптимізації виробничої програми. 

1.2. Предмет вивчення у дисципліні: процес планування і контролю 
діяльності підприємства 

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. 

Економіка праці та соціально-трудові 
відносини. 

Особливості планування діяльності 
підприємств міського господарства. 

Внутрішній економічний механізм на 
підприємствах МГ. 

Фінанси підприємства. 

Економіка підприємства 

Маркетинг. 

Економічна діагностика. 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль.  Планування і контроль на підприємстві                          ( 5 / 180 ) . 
                                (назва модулю)                                                            (кількість кредитів/годин) 
 

Змістовні модулі (ЗМ): 

ЗМ 1. Сутність і методологічн  забезпечення планування.  

До нього входять  наступні теми. 
1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві в 

сучасних  умовах. 
2. Система планів підприємства.  

ЗМ 2 . Планування збуту i виробництва продукції. 

До нього входять  наступні теми. 
1. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції. 
2. Виробництво продукції.. 
3. Оперативно-календарне планування і контроль.  

ЗМ 3. Планування ресурсного забезпечення виробництва та витрат. 
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До нього входять  наступні теми. 
1.Матеріально-технічне забезпечення виробництва. 
2. Забезпечення операцiйної діяльності виробничою потужнiстю. 
3. Персонал і оплата праці.  
4. Виробнича інфраструктура. 
5. Витрати виробництва 

ЗМ 4. Планування результатів діяльності та розвитку підприємства 

До нього входять  наступні теми. 
1. Фінансове планування і контроль на підприємстві. 
2. Планування і контроль оновлення продукції. 
3. Організаційно-технічний розвиток. 
4. Бізнес-планування. 
 

 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 сутність процесу планування, його 
взаємозв’язок з іншими функціями 
управління, розуміти роль і значення 
планування у діяльності підприємств. 

Виробнича 
Виконавська, 
управлінська 

Знати інформаційну базу для забезпечення 
процесів розроблення планів та вміти 
здійснювати їх ресурсне обґрунтування. 

Виробнича Виконавська 

Вміти розраховувати показники поточних 
планів діяльності підприємства і його 
підрозділів. 

Виробнича Виконавська 

Вміти обґрунтовувати проекти розвитку 
підприємства на підставі розроблення 
бізнес-плану. 

Виробнича 
Виконавська, 
управлінська 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Планування діяльності підриємства: Навч. посібник / за заг. ред. В.Є. 
Москалюка. - К.: КНЕУ, 2005. - 384 с..  

2. Планування і контроль на підриємстві: Навч. посібник / за заг. ред. М.О. 
Данилюка. - Львів: «Магнолія 2006»,  2009. - 531с..  

3. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підриємства. Навч. 
посіб.- К.: «Каравела», 2008, - 352с. 
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4. Швайка Л.А.. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб.- Л.: 
Новий світ – 2000, 2003. – 268с. 

5. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: 
ИНФРА- М, 2000. - 392с. 

 

1.5. Анотація 
 

Анотація програми навчальної дисципліни 
"Планування і контроль на підприємстві " 

 
Мета: формування системи знань з методології розроблення перспективних і  

поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.  

Предмет вивчення  дисципліни: процес планування і контролю діяльності підприємства . 

      В курсі «Планування і контроль на  підприємстві» розглядаються наступні 
теми. 

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

2. Система планів підприємства.    

3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції.    

4. Виробництво продукції.          

5. Оперативно-календарне планування і контроль.  

6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.  

7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю.  

8. Персонал і оплата праці.  

9. Виробнича інфраструктура.      

10. Витрати виробництва.   

11. Фінансове планування і контроль на підприємстві.  

12. Планування і контроль оновлення продукції.  

13. Оганізаційно-технічний розвиток. 

14. Бізнес-планування. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 
"Планирование и контроль на предприятии " 

 
Цель: формирование системы знаний  методологии разработки перспективных и  

текущих планов в деятельности предприятия и контроля их выполнения.  

Предмет изучения  дисциплины: процесс планирования и контроля деятельности 
предприятия . 

В курсе «Планирования и контроль на предприятии» рассматриваются 
следующие темы. 
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1. Сущность планирования и особенности его осуществления на предприятии в 
современных условиях.    

2. Система планов предприятия.    

3. Маркетинговые исследования и планирования сбыта продукции.    

4. Производство продукции.          

5. Оперативно-календарное планирование и контроль.  

6. Материально-техническое обеспечение производства.  

7. Обеспечение операционной деятельности производственной мощностью.  

8. Персонал и оплата труда.  

9. Производственная инфраструктура.      

10. Расходы производства.   

11. Финансовое планирование и контроль на  предприятии.  

12. Планирование и контроль обновления продукции.  

13. Оганизационно-техническое развитие.   

14. Бизнес-планирование. 

 

Annotation of the program of educational discipline 
"Planning and control on an enterprise " 

 

Purpose: forming of the system of knowledges  of methodology of development of 
perspective and  current plans in activity of enterprise and control of their 
implementation.  

The article of study  of discipline: process of planning and control of activity of enterprise . 
           In a course «Planning and control on  an enterprise» next themes are 
considered. 

1. Essence of planning and feature of his realization on an enterprise in modern 
terms.    

2. System of plans of enterprise.    

3. Marketing researches and planning of sale of products.    

4. Production of goods.          

5. Operative-calendar planning and control. 

6. Logistical support of production.  

7. Providing of operating activity by a production capacity.  

8. Personnel and payment of labour.  

9. Production infrastruktura.      

10. Charges of production.   

11. Financial planning and control on  an enterprise.  

12. Planning and control of update of products.    

13. Oganizatsiyno-tehnichniy development.     

14. Business-planning. 
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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 Спеціальність, 

спеціалізація 
(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, 
се

м
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
 

(т
р

и
м

ес
тр

) 

За
л

ік
и

 
(т

р
и

м
ес

тр
) 

6.030504 - 
Економіка 
підприємства  

5/180 
11,1

2 
68 28 40 - 112 - 30 - 12 11 

 
2.2. Зміст дисципліни 

 
 

 Модуль. «Планування і контроль на підприємстві»             / 180 ) 
                                                         (назва модулю)                                                (кредитів/годин) 
 

 Змістові модулі (ЗМ): 
 ЗМ 1. Сутність і  теоретичні   засади  планування.               ( 1,0 / 36 ) 
До нього входять  наступні теми. 

1. Сутність   планування   і особливості його здійснення на підприємстві в 
сучасних  умовах. 
2. Система планів підприємства. 
  
          ЗМ 2 Планування збуту i виробництва продукції  .     .     .      ( 1,0 / 36 )   

До нього входять  наступні теми. 
1. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції.                             
2. Виробництво продукції. 
3. Оперативно-календарне планування і контроль. 
           
          ЗМ 3.   Планування     ресурсного     забезпечення виробництва та  

         витрат.     .     .     .     .     .     .     .     .     .      .     .         .    (2,0 / 72 ) 
 До нього входять  наступні теми. 

1. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. 
2. Забезпечення операцiйної діяльності виробничою потужнiстю. 
3. Персонал і оплата праці.   
4. Виробнича інфраструктура 
5. Витрати виробництва. 
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ЗМ 4.  Планування   результатiв   дiяльностi   та  розвитку      

  пiдприємства .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    .     ( 1,0 / 36 )         
         До нього входять  наступні теми. 
1. Фінансове планування і контроль на підприємстві. 
2. Планування і контроль оновлення продукції. 
3. Організаційно-технічний розвиток.  
4. Бізнес-планування. 
 

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 «Планування і контроль на 
підприємстві». 

5 / 180 28 40 - 112 

ЗМ 1. Сутність і теоретичні засади 
планування. 

1,0 / 36 6 12 - 18 

ЗМ 2. Планування збуту та 
виробництва продукції.  

1,0 / 36 6 12 - 18 

ЗМ 3. Планування ресурсного 
забезпечення виробничої діяльності.  

2,0 / 72 9 10 - 53 

ЗМ 4.Планування результатiв 
дiяльностi та розвитку пiдприємства 

1,0 / 36 7 6 - 23 

 

2.2.2. Лекційний курс 

 

Зміст Кількість годин 

1 2 

Тема 1. Сутність планування і особливості його здійснення 
на підприємстві в сучасних умовах.  

2 

Тема 2. Система планів підприємства. 4 

Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту 
продукції. 2 

Тема 4. Виробництво продукції 2 

Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль 2 

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 2 

Тема 7. Забезпечення оперативної діяльності виробництва 
потужностю 1 

Тема 8. Персонал і оплата праці 2 
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Продовження табл. 

1 2 
Тема 9. Виробнича інфраструктура 2 

Тема 10. Витрати виробництва 2 

Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві 2 

Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції 1 

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток 1 
Тема 14. Бізнес-планування 2 

Усього годин 28 

 

2.2.3. Практичні (семінарські) заняття  

 

Зміст Кількість годин 

Тема 1. Сутність планування і особливості його 
здійснення на підприємстві в сучасних  умовах.  

2 

Тема 2. Система планів підприємства. 10 

Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту 
продукції. 

4 

Тема 4. Виробництво продукції 4 

Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль 4 

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 2 

Тема 7.Забезпечення оперативної діяльності виробництва 
потужностю 2 

Тема 8. Персонал і оплата праці 2 
Тема 9. Виробнича інфраструктура 2 
Тема 10. Витрати виробництва 2 

Тема 11. Фінансове планування і контроль  на 
підприємстві 2 

Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції 1 
Тема 13. Організаційно-технічний розвиток 1 
Тема 14. Бізнес-планування 2 

Усього годин 40 

 

2.2.4. Індивідуальні завдання 

 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено 

виконання курсової  роботи. Курсова  робота виконується за індивидуальним 

варіантом завдання, яке видається студентові кафедрою,  згідно з відповідними  

«Методичними вказівками до виконання курсової роботи» (див. розділ 2.4). 
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Мета  виконання курсової роботи  - поглибити теоретичні знання студента 

щодо  методів, які використовують під час планування, та системи планів 

підприємства за основними напрямками планування, набути  навички  з 

визначення  планових показників підприємства.  

Обсяг часу, що відводиться у самостійній роботі студента на виконання  

цієї курсової  роботи, складає  30  годин. 

 

2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 

Самостiйна навчальна робота студента ставить на меті поглиблення знань з 

питань, що були розглянуті  пiд час проведення аудиторних занять за 

визначеними темами (див. пункт 2.2.2. даної робочої програми навчальної 

дисципліни),  та самостiйне вивчення тих питань, які не були висвiтленi пiд час 

аудіторних 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 з дисципліни та вiдповiднi методичнi 

вказiвки до самостiйного вивчення курсу «Планування і контроль на 

пiдприємстві» та практичних занять (для студентів денної та заочної форм 

навчання), які наведені у розділі 2.4. цієї робочої програми навчальної 

дисципліни. 

Одним з елементів самостійної роботи є виконання та захист курсової 

роботи (див. пункт 2.2.4.) та методичні вказівки до виконання курсової роботи 

(див. розділ 2.4).  Загальний обсяг самостійної роботи становить 112 годин. 

 

Розподіл часу самостійної роботи 
 

Зміст Кількість годин 

1 2 
Тема 1. Сутність планування і особливості його здійснення 
на підприємстві в сучасних  умовах.  

10 

Тема 2. Система планів підприємства. 8 
Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту 
продукції. 

6 
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Продовження табл. 

1 2 
Тема 4. Виробництво продукції 5 

Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль 7 

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 10 

Тема 7. Забезпечення оперативної діяльності виробництва 
потужностю 10 

Тема 8. Персонал і оплата праці 11 

Тема 9. Виробнича інфраструктура 12 

Тема 10. Витрати виробництва 10 

Тема 11. Фінансове планування і контроль  на підприємстві 6 

Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції 6 

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток 5 

Тема 14. Бізнес-планування 6 

Усього годин 112 

 

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 

Види та засоби контролю Розподіл балів, % 

Поточний контроль зі змістових модулів  

ЗМ 1.  1. Написання тесту за темами, що входять до ЗМ1. 

2. Поточний контроль під час проведення практичних 
занять та семінарів. 

3. Виконання за графіком курсової роботи. 

30 

ЗМ 2. 1. Написання тесту за темами, що входять до ЗМ2. 

2. Поточний контроль під час проведення практичних 
занять та семінарів. 

3. Виконання за графіком курсової роботи та її захист. 

30 

ПМК (письмовий) 40 

Всього (за 11 триместр) 100 

ЗМ 3.  1. Написання тесту за темами, що входять до ЗМ3. 

 2. Поточний контроль під час проведення практичних 
занять та семінарів. 

35 

ЗМ 4.  1. Написання тесту за темами, що входять до ЗМ3. 

 2. Поточний контроль під час проведення практичних 
занять та семінарів. 

25 

Підсумковий контроль (письмовий екзамен) 40 

Всього (за 12 триместр) 100% 
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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. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

 Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 

застосовується 

1 2 3 

1. Рекомендована основна навчальна література 

(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1 Планування діяльності підриємства: Навч. посібник / за заг. ред. 

В.Є. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2005. –  384 с. 
всі 

2 Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підриємства. Навч. 

посіб.- К.: «Каравела», 2008, - 352с. 
всі 

3 Швайка Л.А.. Планування діяльності підприємства. Навч. посібник 

/- Львів.: Новий світ – 2000, 2003. – 268с. 
всі 

4. Планування і контроль на підриємстві: Навч. посібник / за заг. ред. 

М.О. Данилюка. - Львів: «Магнолія 2006»,  2009. - 531с. 
всі 

5 Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: 

ИНФРА- М, 2000. - 392с 
всі 

2. Додаткові джерела 

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-

методическое пособие.-М.: Финансы и статистика, 2001-248с 
№1- 4, 7,14 

2. Бизнес-планирование /Под редакцией Попова В.М. –М.: - Финансы 

и статистика, 2001. –672с. 
№14 

 

3. 

Зiнь В.А., Турченюк М.О. Планування дiяльностi підприємства: 

Пiдручник. К.: Видавничий дiм «Професiонал», 2004.-320с. 
№1-13 
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Продовження табл. 

1 2 3 

4. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие в 2ч. 

Мн.: ООО «Новое знание», 2000.- 312с 
всi 

5. Княжеченко В.В. Конспект лекций з курсу «Планування і контроль 

на підприємстві”, Харків, ХНАМГ, 2010. 
всі 

6. Орлов О.О. Планування дiяльностi промислового підприємства. 

Пiдручник. К.: Скарби, 2002. - 336с. 
№ 1-8,11 

3. Методичне забезпечення 

1 Княжеченко В.В. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу 

«Планування і контроль на пiдриємстві » (для студентів денної  

форми навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка 

підприємства". ХНАМГ, 2010. 

всі 

2 Княжеченко В.В, Покуца І.В. Методичні вказівки  до самостiйного 

вивчення курсу «Планування i контроль на пiдриємстві» та 

практичних занять (для студентів денної та заочної форм навчання 

напряму підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства" ). 

ХНАМГ, 2010. 

всі 
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ 

(для студентів і 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 Спеціальність, 

спеціалізація 
(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 

5/180 9 18 10 8 - 162 15 - - 9 - 

 
3.2. Зміст дисципліни 

 
 

Модуль.   «Планування і контроль на підприємстві»             5 / 180 ) 
                                                         (назва модулю)                                                (кредитів/годин) 
 

 Змістові модулі (ЗМ): 
 ЗМ 1. Сутність і  теоретичні засади планування.    Планування збуту та 

виробництва продукції.                                                                   ( 2,0 / 72) 
До нього входять  наступні теми. 

1. Сутність   планування   і особливості його здійснення на підприємстві в 
сучасних  умовах. 
    2.  Система планів підприємства. 
    3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції.                             
    4.   Виробництво продукції. 
    5.  Оперативно-календарне планування і контроль. 
           
          ЗМ 2.   Планування  ресурсного  забезпечення, розвитку та результатів  

виробничої       діяльності.  .     .     .     .     .     .     .      .     .         .  (3,0 / 108 ) 
 До нього входять  наступні теми. 

1. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. 
2. Забезпечення операцiйної діяльності виробничою потужнiстю. 
3. Персонал і оплата праці.   
4. Виробнича інфраструктура 
5. Витрати виробництва.   

    6. Фінансове планування і контроль на підприємстві. 
     7. Планування і контроль оновлення продукції. 
    8. Організаційно-технічний розвиток.  
    9. Бізнес-планування.   
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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,
семінари. 

Лаб. СРС 

Модуль «Планування і контроль на 
підприємстві». 

5/180 10 8 - 162 

ЗМ 1. Сутність і теоретичні засади 
планування. Планування збуту та 
виробництва продукції. 

2,0/72 4 4 - 64 

ЗМ 2. Планування ресурсного 
забезпечення, розвитку та результатів 
виробничої діяльності. 

3,0/108 6 4 - 98 

 

3.2.2. Лекційний курс 

 

Зміст Кількість годин 

Тема 1. Сутність планування і особливості його здійснення 
на підприємстві в сучасних  умовах.  

2 

Тема 2. Система планів підприємства. 0 
Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту 
продукції.  

1 

Тема 4. Виробництво продукції 1 

Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль 0 

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 1 

Тема 7. Забезпечення оперативної діяльності виробництва 
потужностю 

1 

Тема 8. Персонал і оплата праці 1 

Тема 9. Виробнича інфраструктура 0 

Тема 10. Витрати виробництва 1 

Тема 11. Фінансове планування і контроль  на підприємстві 1 

Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції 0 

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток 0 

Тема 14. Бізнес-планування 1 

Усього годин 10 
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3.2.3. Практичні (семінарські) заняття  

 

Зміст Кількість годин 

Тема 1. Сутність планування і особливості його 
здійснення на підприємстві в сучасних умовах.  

2 

Тема 2. Система планів підприємства. 0 
Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту 
продукції. 0 

Тема 4. Виробництво продукції 1 

Тема 5.Оперативно-календарне планування і контроль 1 

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 0 

Тема 7. Забезпечення оперативної діяльності 
виробництва потужностю 1 

Тема 8. Персонал і оплата праці 1 

Тема 9. Виробнича інфраструктура 0 

Тема 10. Витрати виробництва 1 

Тема 11. Фінансове планування і контроль  на 
підприємстві 1 

Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції 0 

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток 0 

Тема 14. Бізнес-планування 0 

Усього годин 8 

 

3.2.4. Індивідуальні завдання 

 
При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено 

виконання контрольної роботи. Її виконують за індивідуальним варіантом 

завдання, яке видається студентові кафедрою, та згідно з відповідними  

„Методичними вказівками» (див. розділ 3.4.). 

Мета виконання контрольної  роботи - поглибити теоретичні знання 

студента щодо методів, які використовують під час планування, та системи 

планів підприємства за основними напрямками планової діяльності, набути 

навички  з визначення  планових показників підприємства.  

Обсяг часу, що відводиться у самостійній роботі студента на виконання 

цієї контрольної роботи, складає 15 годин. 
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3.2.5. 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 

визначеними темами (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. 

 Пiд час самостiйного вивчення дисципліни студент використовує 

конспект лекцій, основну та додаткову спеціальну лiтературу, що 

рекомендована для поглиблення знань з дисципліни та вiдповiднi методичнi 

вказiвки до самостiйного вивчення курсу «Планування і контроль на 

пiдприємстві» та  практичних занять (для студентів денної та заочної форм 

навчання), які наведені у розділі 3.4. цієї робочої програми навчальної 

дисципліни. 

Одним з елементів самостійної роботи є виконання та захист курсової 

роботи (див. пункт 3.2.4.) та методичні вказівки до виконання курсової роботи 

(див. розділ 3.4).  Загальний обсяг самостійної роботи становить 112 годин. 

 
Розподіл часу самостійної роботи 

 

Зміст Кількість 

1 2 
Тема 1. Сутність планування і особливості його 
здійснення на підприємстві в сучасних  умовах.  

14 

Тема 2. Система планів підприємства. 7 
Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту 
продукції.  8 

Тема 4. Виробництво продукції 8 

Тема 5. Оперативно-календарне плануванняі контроль 12 

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 8 

Тема 7. Забезпечення оперативної діяльності 
виробництва потужностю 8 

Тема 8. Персонал і оплата праці 10 

Тема 9. Виробнича інфраструктура 13 

Тема 10. Витрати виробництва 9 
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Продовження табл. 

1 2 
Тема 11. Фінансове планування і контроль на 
підприємстві 7 

Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції 9 

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток 9 

Тема 14. Бізнес-планування 8 

Усього годин 130 

 

3.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту  

 

Види та засоби контролю Розподіл балів,% 

Поточний контроль 

Виконання та захист курсової роботи 40 

Підсумковий контроль 

Екзамен 60 

Всього за модулем 100 

 

3.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
 
 
 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 

застосовується 

1 2 3 

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

1 Планування діяльності підриємства: Навч. посібник / за заг. ред. 
В.Є. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2005. – 384 с. 

всі 

2 Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підриємства. 
Навч. посіб.- К.: «Каравела», 2008, - 352с. 

всі  

3 Швайка Л.А.. Планування діяльності підприємства. Навч. 
посібник /- Львів: Новий світ – 2000, 2003. – 268с.. 

всі  

4 Планування і контроль на підриємстві: Навч. посібник / за заг. 
ред. М.О. Данилюка. - Львів: «Магнолія 2006»,  2009. - 531с. 

всі 

5. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: 
ИНФРА- М, 2000. - 392с. 

всі 
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Продовження табл. 

1 2 3 

2. Додаткові джерела 

(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-
методическое пособие.-М.: Финансы и статистика, 2001-248с 

1  

2. Бизнес-планирование /Под редакцией Попова В.М. –М.: - 
Финансы и статистика, 2001. –672с. 

2 

3. Зiнь В.А., Турченюк М.О. Планування дiяльностi підприємства: 
Пiдручник. К.: Видавничий дiм «Професiонал», 2004.-320с. 

всі 

4. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие в 2ч. 
Мн.: ООО «Новое знание», 2000.- 312с 

1-3 

5. Княжеченко В.В. Конспект лекций з курсу «Планування і 
контроль на підприємстві” Харків, ХНАМГ, 2010 

1-3 

6. Орлов О.О. Планування дiяльностi промислового підприємства. 
Пiдручник. К.: Скарби, 2002. - 336с. 

1-3 

3. Методичне забезпечення 

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

1 Княжеченко В.В.  Методичні вказівки  до виконання 
контрольної роботи  з дисципліни  

«Планування і контроль на підприємстві» для студентів заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка 
підприємства". ХНАМГ, 2010 

1-3 

2  Княжеченко В.В., Покуца І.В. Методичні вказівки  до 
самостiйного вивчення курсу «Планування i контроль на 
пiдриємстві» та практичних занять (для студентів денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 - 
"Економіка підприємства" ХНАМГ, 2010. 

1-3 
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