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ВСТУП 
 

Дисципліна "Планування і контроль на підприємстві" належить до циклу 

дисциплін професійної підготовки навчального плану підготовки бакалавра га-

лузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030504 

"Економіка підприємства". Вивчення цієї дисципліни спрямоване на ефективне 

використання методики і методів планування діяльності підприємства і контро-

лю його поточної діяльності. 

Статус дисципліни – нормативна. Загальна кількість: 9 кредитів ECTS / го-

дин – 180. Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр. 

Програма складена на основі: 

ГСВОУ 6.030504(ОКХ)-04 Галузевий стандарт вищої освіти України 

"Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра галузі знань 0305 "Еконо-

міка та підприємництво" напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємст-

ва. – К., 2004. 

ГСВОУ 6.030504(ОПП)-04 Галузевий стандарт вищої освіти України 

"Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Еко-

номіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприєм-

ства. – К., 2004. 

СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра галузі знань 0305 

"Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030504 "Економіка під-

приємства", Харків, 2008. 

Програми ухвалені кафедрою "Економіки підприємств міського госпо-

дарства", протокол № 1 від 31.08 2011 р. та Вченою радою факультету "Після-

дипломної освіти та заочного навчання" (протокол № 1 від 2 вересня  2011). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 

Мета дисципліни: формування знань про методи і методики розробки 

планів діяльності підприємств та контролю їх реалізації. 

Завдання дисципліни: вивчення форм, методів і технології процесу пла-

нування діяльності підприємстві та контролю реалізації планів. 

Предмет вивчення дисципліни: система планів та методів управління 

поточною діяльністю підприємства. 
 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки спеціаліста 

Дисципліни, що передують вивченню  
даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких 
спирається на дану дисципліну 

Економіка підприємства. 
Економіка праці і соціально-трудові відно-
сини. 
Організація виробництва. 
Внутрішній економічний механізм підпри-
ємства. 
Потенціал і розвиток підприємства. 

Інвестування. 
Стратегія підприємства. 
Обгрунтування господарських рішень і оці-
нювання ризиків. 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Модуль 1. ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ…….…..(5/180) 

Змістові модулі (ЗМ)  

ЗМ.1.1. Сутність і методологічне забезпечення планування .....................(0,5/18) 

Тема 1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві в 
сучасних умовах. 
Тема 2. Система планів підприємства. 
ЗМ 2 . Планування збуту i виробництва продукції …………………………...(1,5/54) 
Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції. 
Тема 4. Виробництво продукції.. 
Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль. 
ЗМ 3. Планування ресурсного забезпечення виробництва та витрат…...(1,5/54) 
Тема 6.Матеріально-технічне забезпечення виробництва. 
Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю.  
Тема 8. Персонал і оплата праці. 
Тема 9. Виробнича інфраструктура. 
Тема 10. Витрати виробництва 
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ЗМ 4. Планування результатів діяльності та розвитку підприємства  ……(1,5/54) 
Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві. 
Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції. 
Тема 13. Організаційно-технічний розвиток. 
Тема 14. Бізнес-планування.  

 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння та знання 
(за рівнями сформованості) 

Сфери 
діяльності 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

Знати сутність процесу планування, його взає-
мозв’язок з іншими функціями управління, ро-
зуміти роль і значення планування у діяльності 
підприємств. 

виробнича 
виконавська, 
управлінська 

Знати інформаційну базу для забезпечення 
процесів розроблення планів та вміти здійсню-
вати їх ресурсне обґрунтування. 

виробнича виконавська 

Вміти розраховувати показники поточних пла-
нів діяльності підприємства і його підрозділів. 

виробнича виконавська 

Вміти обґрунтовувати проекти розвитку під-
приємства на підставі розроблення бізнес-
плану 

виробнича 
виконавська, 
управлінська 

 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Охріменко В.М., Леонт'єва Ю.Ю. Конспект лекцій з дисципліни "Планування 

і контроль на підприємстві" [Текст] / В. М. Охріменко, Ю. Ю. Леонт'єва; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 165 с. 

2. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / За заг. ред. 

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

3. Бельтюков, Е.А. Планирование деятельности предприятия [Текст]: учебн. 

пособие / Е. А. Бельтюков, А. А. Бревнов, В. Н. Парсяк. – Харьков: 

Одиссей, 2006. – 384 с. 

4. Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства [Текст]: практикум. 

навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, – К. : Кондор, 2004. – 266 с. 
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 

Анотація програми навчальної дисципліни 

"Планування і контроль на підприємстві"  

Мета. Формування знань про методи і методики розробки планів діяльно-

сті підприємств та контролю їх реалізації. 

Предмет. Система планів та методів управління поточною діяльністю пі-

дприємства. 

Змістові модулі. Сутність і методологічне забезпечення планування. Пла-
нування збуту і виробництва продукції. Планування ресурсного забезпечення та 
витрат. Планування результатів діяльності та розвитку підприємства 

5 кредитів, 180 години. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

"Планирование и контроль на предприятии"  

Цель. Формирование знаний о методах и методиках разработки планов 
деятельности предприятия и контроля их реализации.  

Предмет. Система планов и методов управления текущей деятельностью 
предприятия. 

Смысловые модули. Суть и методологическое обеспечение планирования. 
Планирование сбыта и производства продукции. Планирование ресурсного 
обеспечения и затрат. Планирование результатов деятельности и развития 
предприятия. 

5 кредитов, 180 часов. 
 

Summary of the program of educational discipline 

"Planning and control on enterprise" 

Goal. Forming of knowledges about methods and strategies of development of 
plans of activities of enterprise and control of their realization.  

Subject. System of plans and methods of control of current activity of enter-
prise.  

Notional modules. Content and methodological materials of planning. Planning 
of market and manufacture of products. Planning of supply of resource and costs. 
Planning of results of activities and progress of enterprise.  

5 credits, 180 hours. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни 

 
Таблиця 2.1 – Структура, призначення і характеристика навчальної  

дисципліни за навчальним планом заочної форми навчання 
 

Призначення: 
підготовка спеціалістів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів, ві-
дповідних ECTS –5 
Модулів – 1, КР 
Змістових модулів – 4 
Загальна кількість го-
дин –180 КР 
 

Галузь знань: 0305 "Економіка 
та підприємництво" 
Напрям підготовки: 6.030504 
"Економіка підприємства". 
Освітньо-кваліфікаційний рі-
вень: бакалавр. 

Нормативна  
Рік підготовки: 5-й 
Семестр: 9-й 
Лекції – 10 год. 
Практичні  – 8 год. 
Самостійна робота – 162 год. із 
них курсова робота – 20 год. 
Вид  підсумкового контролю – 
іспит. 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи стано-
вить 10% до 90%. 
 

Таблиця 2.2 – Розподіл обсягу роботи студента за видами навчальної          
роботи (заочна форма навчання) 

 

Години 

у тому числі у тому числі 

Спеціальність 
(шифр,  

абревіатура) 

В
сь
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о,

 к
р
ед
и
т/
го
ди
н
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ем
ес
тр

 

А
уд
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і, 
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и

 

Л
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ор
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н
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К
он
тр

. р
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от
и

 

К
П
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Р

 

Р
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Р

 

Іс
п
и
ти

 (
се
м
ес
тр
и

) 

За
л
ік
и

 (
се
м
ес
тр
и

) 

6.030504 (ЕП) 5/180 9 18 18 8  162  30  9  

 

2.2. Зміст дисципліни 

2.2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

При вивченні дисципліни "Планування і контроль на підприємстві" сту-

денти повинні ознайомитися з програмою дисципліни, методами і формами на-

вчання, способами і видами контролю та оцінювання знань. 

Тематичний план дисципліни  складається із чотирьох змістових модулів, 

кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, 

який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і вза-
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ємозв'язками. 

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні за-

няття, самостійна робота студента. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

ЗМ.1.1. Сутність і методологічне забезпечення планування .....................(0,5/18) 

Тема 1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві в 
сучасних умовах. 
Тема 2. Система планів підприємства. 
ЗМ 2 . Планування збуту i виробництва продукції ………………………..….(1,5/54) 
Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції. 
Тема 4. Виробництво продукції. 
Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль. 
ЗМ 3. Планування ресурсного забезпечення виробництва та витрат…...(1,5/54) 
Тема 6.Матеріально-технічне забезпечення виробництва. 
Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю.  
Тема 8. Персонал і оплата праці. 
Тема 9. Виробнича інфраструктура. 
Тема 10. Витрати виробництва. 
ЗМ 4. Планування результатів діяльності та розвитку підприємства  …....(1,5/54) 
Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві. 
Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції. 
Тема 13. Організаційно-технічний розвиток. 
Тема 14. Бізнес-планування.  

 

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

 

Таблиця 2.3 – Розподіл часу за модулями і змістовими модулями  

Форми навчальної роботи Модулі (семестри) 
та змістові модулі 

Всього, 
кредит / 
годин Лекц. Практ. Лаб. СРС 

Модуль 1. Планування і контроль на підпри-
ємстві 

5/180 10 8  162 

ЗМ 1.1. Сутність і методологічне забезпечен-
ня планування. 

0,5/ 18 2 1  30 

ЗМ 1.2. Планування збуту і виробництва про-
дукції. 

1,5/54 2 2  44 

ЗМ 1.3. Планування ресурсного забезпечення 
виробництва та витрат. 

1,5/54 3 2,5  44 

ЗМ 1.4. Планування результатів діяльності та 
розвитку підприємства. 

1,5/54 3 2,5  44 
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Таблиця 2.4 – Лекційний курс (заочна форма навчання) 

Зміст 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

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

Система планів підприємства. 

2 

Лекція 2. Маркетингові дослідження і планування збуту про-
дукції. 

Виробництво продукції. 
Оперативно-календарне планування і контроль. 

2 

Лекція 3. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. 
Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю. 
Персонал і оплата праці. 

2 

Лекція 4. Виробнича інфраструктура. 
Витрати виробництва. 
Фінансове планування і контроль на підприємстві. 

2 

Лекція 5. Планування і контроль оновлення продукції. 
Організаційно-технічний розвиток. 
Бізнес-планування.  

2 

Разом 10 

 

Таблиця 2.5 – Практичні заняття (заочна форма навчання) 

Зміст 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

Заняття 1. Система планів підприємства. Планування збуту 
продукції. 

2 

Заняття 2.Оперативно-календарне планування і контроль. Ма-
теріально-технічне забезпечення. 

2 

Заняття 3. Персонал і оплата праці. Фінансове планування. 2 

Заняття 4. Бізнес-планування. 2 

Разом 8 

 

2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 
 

Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних на-

вичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на інтен-

сивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоре-

тичних і практичних проблем, ефективне використання здобутих навичок при 

виконанні інженерних розрахунків і оформленні проектної документації. 
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Таблиця 2.6 – Самостійна навчальна робота студента (заочне навчання) 
Форми самостійної роботи 
(за змістовими модулями) 

Год. Форма 
звіту 

ЗМ 1.1. Сутність і методологічне забезпечення планування. 30  
Тема 1. Сутність планування і особливості його здійснення на під-
приємстві в сучасних умовах. 

 Конспект 

Тема 2. Система планів підприємства..  Конспект 
ЗМ 1.2. Планування збуту і виробництва продукції. 44  

Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції.  Конспект 
Тема 4. Виробництво продукції.  Конспект 
Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль.  Конспект 

ЗМ 1.3. Планування ресурсного забезпечення виробництва  
та витрат. 

44 Конспект 

Тема 6.Матеріально-технічне забезпечення виробництва.  Конспект 
Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужніс-
тю. 

 Конспект 

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

ЗМ 1.4. Планування результатів діяльності та розвитку 
 підприємства. 

20  

Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві.  Конспект 
Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції.  Конспект 
Тема 13. Організаційно-технічний розвиток.  Конспект 
Тема 14. Бізнес-планування.  Конспект 
Написання курсової роботи 30  

Всього 162  
 

2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

Види та засоби контролю (тестування, контрольні 
роботи, індивідуальні  завдання тощо) 

Розподіл балів, % 

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 

Вибіркове опитування на практичних заняттях   30 
Курсова робота 30 

Підсумковий контроль за МОДУЛЕМ 1 
         Екзамен 40 

Усього  за  модулем  1 100% 

2.6. Методи та критерії оцінювання знань 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу вико-
ристовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань: 
        поточний контроль за змістовими модулями; 
        складання іспиту. 
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Оцінку знань студентів з дисципліни "Планування і контроль на підпри-
ємстві" здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи організа-
ції навчального процесу (КМСОНП), що є українським варіантом ECTS. Ця си-
стема базується на здійсненні наскрізного поточного контролю на аудиторному 
занятті у відповідності до його форми (лекційної, практичної). 

Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто ре-
алізується принцип модульного обліку знань студентів. 

Навчальним планом з дисципліни „Планування і контроль на підприємст-
ві" передбачено складання іспиту. Для оцінювання знань використовують чоти-
рибальну національну шкалу та стобальну шкалу оцінювання ECTS.  

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення 
практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 
виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: 
         активність та результативність роботи студента протягом семестру над 
вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 
        виконання завдань на практичних заняттях; 
        виконання завдань поточного контролю. 

Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за 4-бальною систе-
мою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів 
перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 2.7). 

При оцінюванні виконання практичних робіт увага приділяється їх якості 
й самостійності. 

Поточний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення опану-
вання студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосувати його для 
вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді письмового контролю 
(контрольна робота за білетами або тестування за вибором студента). 

Поточний контроль проводиться у письмовій формі після того як розгля-
нуто весь теоретичний матеріал та проведені практичні заняття в межах кожно-
го з трьох ЗМ. 

Контроль здійснюється і оцінюється за двома складовими: лекційна (тео-
ретична) і практична частини (практичні завдання). Для цього білети для про-
ведення поточного контролю мають два теоретичні запитання та практичне за-
вдання. Може бути також використано тестове завдання – за вибором студента. 

Знання оцінюються за 4-бальною системою за національною шкалою (конт-
рольна робота) або за системою оцінювання за шкалою ECTS (тестові завдання) 
(табл. 2.7). 
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Проведення підсумкового контролю. Умовою допуску до іспиту є пози-
тивні оцінки з поточного контролю знань за змістовими модулями. 

За умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу до 
підсумкового контролю допускають студентів, які набрали в сумі за всіма зміс-
товими модулями більше 30% балів від загальної кількості з дисципліни (або 
більше 50% балів з поточного контролю за всіма змістовими модулями). 

Іспит здійснюється в письмовій формі за екзаменаційними білетами, які мі-
стять два теоретичних питання і практичне завдання, або за підсумковим тестовим 
завданням (за вибором студента), що дає можливість здійснити оцінювання знань 
студента з усієї дисципліни „Планування і контроль на підприємстві". 

Екзаменаційні відповіді за білетами оцінюються за 4-бальною системою за 
національною шкалою, тестові завдання – за 100-бальною системою оцінювання 
за шкалою ECTS. В обох випадках оцінки згідно з методикою переведення показ-
ників успішності знань студентів перекладаються у відповідну систему оцінюван-
ня (@ед.@. 2.7). 

Оцінювання знань за 4-бальною системою за національною шкалою: 
Оцінку „ відмінно” ставлять, коли студент дає абсолютно правильні від-

повіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих 
на основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів. При 
виконанні практичного завдання студент застосовує системні знання матеріалу, 
передбачені навчальною програмою. 

Оцінка „ добре”. Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний 
матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано 
взагалі правильно, але мають місце окремі неточності. 

Оцінка „ задовільно”. Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при 
викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні 
практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний 
матеріал, припускає помилки. 

Оцінка „ незадовільно”. Теоретичні питання нерозкриті. Студент може вико-
нати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на елементарному 
рівні. 
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Таблиця 2.7 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань 

студентів 
Оцінка за 

національною 
шкалою 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

ECTS 
оцінка 

% набраних 
балів 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначними помилками  

А 
більше 
90 – 100 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 

В 
більше 
80 – 90 
включно 

ДОБРЕ 
Добре – у загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 

С 
більше 
70 – 80 
включно 

ЗАДОВІЛЬНО 
Задовільно –непогано, але зі значною кі-
лькістю недоліків 

D 
більше 

60 – 70 включ-
но 

 
Достатньо – виконання задовольняє мі-
німальні критерії 

Е 
більше 50 – 60 
включно 

Незадовільно –потрібно попрацювати 
перед тим, як перездати тест 

FX* 
більше 26 – 50 
включно 

НЕЗАДОВІЛЬНО Незадовільно –  необхідна серйозна по-
дальша робота з повторним вивченням 
змістового модуля 

F** 
від 0 – 25 
включно 

* з можливістю повторного складання. 
** з обов’язковим повторним курсом 

2.7. Інформаційно-методичне забезпечення 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де 
 застосовується 

1 2 
1. Основна література  

1.1 Охріменко В.М., Леонт'єва Ю.Ю. Конспект лекцій з дисципліни 
"Планування і контроль на підприємстві" [Текст]. – Х. : ХНАМГ, 
2010. – 165 с. 

1.1 – 1.4 

1.2 Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / За 
ред.. В. Є. Москалюка. – К. : КНЕУ, 2005. – 384 с. 

1.1 – 1.4 

1.3 Бельтюков Е.А. Планирование деятельности предприятия [Текст]: 
учебн. пособие / Е. А. Бельтюков, А. А. Бревнов, В. Н. Парсяк. – 
Харьков: Одиссей, 2006. – 384 с. 

1.1 – 1.4 

1.4 Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства [Текст]: 
практикум. Навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, – К. : Кондор, 2004. – 
266 с. 

1.1 – 1.4 

2. Додаткові джерела 
2.1 Тарасюк, Л. І. Планування діяльності підприємства [Текст]: навч. 

посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Швабю. – К. : Каравела, 2005. – 312 с. 
1.1 - 1.4 

2.2 Швайка, Л.А. Планування діяльності підприємства [Текст]: навч 
посібник / Л. А. Швайка. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 268 с. 

1.1 - 1.4 



 15 

Продовження табл. 
1 2 

2.3 Семенов, Г. А. Фінансове плануванні і управління на підприємст-
вах [Текст]: навч. посібник / Г. А. Семенов, В. З. Бугай, 
А. Г. Семенов, А. В. Бугай. – К. : Центр учбової літератури, 2007. 
– 432 с. 

1.3 – 1.4 

3. Методичне забезпечення 
3.1 Методичні вказівки до виконання курсової роби з дисципліни 

"Планування і контроль на підприємстві" – Харків: ХНАМГ, 2008. – 
22 с. 

1.1 – 1.4 

3.2 Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисцип-
ліни «Планування і контроль на підприємстві». – Х.: ХНАМГ, 
2010. – 124 с. 

1.1 – 1.4 

3.3 Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Пла-
нування і контроль на підприємстві" – Х.: ХНАМГ, 2011. – 92 с. 

1.1 – 1.4 

4. Інтернет ресурси 
4.1 http://eprints.ksame.kharkov.ua – цифровий репозиторій ХНАМГ  
4.2 http://buklib.net/ - наукова бібліотека "Буковина" 1.1 – 1.4 
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