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Опис навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Основною метою вивчення дисципліни «Планування та контроль на підприємстві» 

Формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних 

планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання. 

Тривалість 

7 кредитів  ЄКТС/225 годин (лекції 4 год., практичні заняття 4 год., самостійна 
робота 217 год.) 
5 кредитів  ЄКТС/225 годин (лекції 4 год., практичні заняття 4 год., самостійна 
робота 217 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом у 
вигляді виконання додаткових завдань 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; виконання самостійних завдань; тестування; 

поточна модульна робота. 
Підсумковий контроль: ПМК (ПМК/екзамен). 

Базові знання Курс вимагає базових знань з MS Excel.  

Мова викладання Українська 
 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен 
оволодіти здобувач 

ПР 3. Знати та використовувати економічну 

термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та 

макроекономіки,  

ПР 4. Розуміти принципи економічної науки, 

особливості функціонування економічних систем.  

ПР 7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

http://www.ek.puet.edu.ua/skl.php


погляду фундаментальних принципів і знань на основі 

розуміння основних напрямів розвитку економічної 

науки.  

ПР 9. Усвідомлювати основні особливості сучасної 

світової та національної економіки, інституційної 

структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави.  

ПР 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, визначати функціональні 

сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності.  

ПР 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

ПР 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання соціально-економічних 

даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники.  

ПР 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз 

та синтез для виявлення ключових характеристик 

економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів. 

 

синтезу.  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

СК14. Здатність виявляти знання та розуміння проблем 

предметної області, основ функціонування сучасної 

економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях.  

СК15. Здатність здійснювати професійну діяльність у 

відповідності з чинними нормативними та правовими 

актами.  

СК23. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у 

сфері економічних та соціально-трудових відносин.  

СК25. Здатність використовувати сучасні джерела 

економічної, соціальної, управлінської, облікової 

інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів.  

СК26. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на 

основі розуміння закономірностей економічних систем і 

процесів та із застосуванням сучасного методичного 

інструментарію.  

СК27. Здатність самостійно виявляти проблеми 

економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, 

пропонувати способи їх вирішення.  

СК28. Здатність проводити економічний аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

оцінку їх конкурентоспроможності.  
СК29. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і 
явища в одній або декількох професійних сферах з 
врахуванням економічних ризиків та можливих 
соціально-економічних наслідків. 

  



Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи планування і контролю 

Тема 1. Сутність планування і 

особливості його здійснення 

на підприємстві. (лекції – 2 

год, практичні – 2 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 

Тема 2. Система планів 

підприємства (лекції – 2 год, 

практичні – 2 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
 

Тема 3. Маркетингові 

дослідження і планування 

збуту і контролю продукції. 

 (лекції – 2 год, практичні – 2 

год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
 

Тема 4. Виробництво 

продукції. (лекції – 2 год, 

практичні – 2 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
 

Тема 5. Оперативно-

календарне планування і 

контроль. Паролі. (лекції – 2 

год, практичні – 6 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
 

Тема 6. Матеріально-технічне 

забезпечення виробництва. 

Примітки. Виправлення. 

(лекції – 2 год, практичні – 2 

год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, модульна контрольна робота. 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 

Написання модульної контрольної 

роботи. 

Тема 7. Забезпечення 

операційної діяльності 

виробничою потужністю. 

(лекції – 2 год, практичні – 2 

год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати індивідуальні завдання. 

 

Модуль 2. Системний підхід до планування і контролю на підприємстві 

Тема 8. Персонал і оплата 

праці. (лекції – 2 год, 

практичні – 4 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, модульна контрольна робота. 

Виконати індивідуальні завдання 

Тема 9. Виробнича 

інфраструктура. (лекції – 2 год, 

практичні – 4 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, модульна контрольна робота. 

Виконати індивідуальні завдання 

Тема 10: Витрати 

підприємства. (лекції – 2 год, 

практичні – 4 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, модульна контрольна робота. 

Виконати індивідуальні завдання 

Тема 11: Фінансове 

планування та контроль на 

підприємстві. (лекції – 2 год, 

практичні – 4 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, модульна контрольна робота. 

Виконати індивідуальні завдання 

Тема 12: Оновлення продукції. 

(лекції – 2 год, практичні – 4 

год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, модульна контрольна робота. 

Виконати індивідуальні завдання 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=108644&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=108644&displayformat=dictionary


Тема 13: Організаційно-

технічний розвиток. (лекції – 2 

год, практичні – 4 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, модульна контрольна робота. 

Виконати індивідуальні завдання 

Тема 14: Бізнес-планування. 

(лекції – 2 год, практичні – 4 

год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, модульна контрольна робота. 

Виконати індивідуальні завдання 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

MS Excel 2013, 2016.  

Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Планування та контроль на підприємстві» на платформі 

«Moodle» 
 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
  Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних 

модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та 
підготовки практичних завдань в процесі заняття. Положення про академічну доброчесність 
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf 

  Політика щодо відвідування: 
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

http://feb.tsatu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/02/Novyj-dokument-2020-02-24-08.38.59.pdf
http://korolenko.kharkov.com/
http://www.lute.lviv.ua/education/naukvydan/visnyk-torg/
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf


хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

(Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

  Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-

osvita  

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_

0.pdf  

 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни   

Форма роботи   Вид роботи   Бали  

1. Аудиторна   Характеристика організаційних форм торгівлі та розгляд показників її 

розвитку  

Функції та особливості роздрібної та оптової торгівлі  

Визначення техніко-економічних показників використання складів. Режими 

зберігання окремих товарів на складах   

Критерії та показники оцінки стану розвитку роздрібної торговельної 

мережі 
Особливості організації торгівлі на ринках 

Трудові ресурси торговельного підприємства 
Критерії та показники оцінки стану розвитку роздрібної торговельної мережі  

Форми і методи продажу товарів. 

МКР 1  

МКР 2  

 

5  

5  

5  

5  

5  

5  

5  

5  

10  

10  

3. Підсумковий 

контроль.   

Екзамен   40  

Усього     100  

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 
 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 
Модуль 1: тести  (6 балів), практичні роботи (12 балів), індивідуальні завдання (10 балів), 
поточна модульна робота (10 балів) 

38 

Модуль 2:практичні роботи (6 балів), індивідуальні завдання (6 балів), поточна модульна 

робота (10 балів) 

22 

Екзамен   40  

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 
82-89 В Дуже добре 
74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 
60-63 Е Задовільно достатньо 
35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_0.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_0.pdf

