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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у 

діяльності підприємства та контролю їх виконання.  

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 2 год., практичні заняття 2 год., самостійна робота 
86 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: екзамен (ПМК) 

 

Базові знання 
Наявність знань з мікроекономіка, макроекономіка, статистика, економіка підприємства», 
підприємницька діяльність. 

Мова викладання Українська 

 

Переліккомпетентностей,якізабезпечуєдананавчальнадисципліна,програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 застосовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами 

державної влади) (ПР05); 

 вміти використовувати дані, надавати аргументацію, 

критично оцінювати логіку та формувати висновки з 

наукових та аналітичних текстів з економіки (ПР16); 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (ЗК8); 

 здатність приймати обґрунтовані рішення(ЗК11); 

 здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища 

на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати (СК4); 

 здатність самостійно виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи 

їх вирішення(СК12); 
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 виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-

економічних явищ і проблем в однієї або декількох 

професійних сферах з врахуванням ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків (ПР17); 

 демонструвати гнучкість та адаптивність у нових 

ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у 

невизначених умовах(ПР22); 

 

 здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності (СК13). 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завданнясамостійноїроботиу 

розрізітем 

Модуль 1.  

Тема 1. Сутність планування 

і особливості його 

здійснення на підприємстві 

 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Планування, прогнозування, організація, 

завдання координування, облік, роль 

контролю. Методи та інструменти планових 

розрахунків. 

Тема 2. Система планів 

підприємства 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Етапи процесу планування. Принципи 

планування. Основні проблеми побудови 

ефективної системи планування. Різновиди 

планів та їх комплекси. Види планів за змістом 

і формою. 

Тема 3. Маркетингові 

дослідження і планування 

збуту і контролю продукції 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: 

Планування реклами. Комунікаційна політика 

як комплекс заходів щодо забезпечення 

інформованості споживачів та посередників. 

Тема 4. Виробництво 

продукції 

 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Натуральні показники, номенклатура, метод 

прямого розрахунку. Державний контроль і 

державне замовлення, оптимальна виробнича 

програма. 

Тема 5. Оперативно-

календарне планування і 

контроль 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Системи оперативного планування та їх 

різновиди. Ритмічність виробництва. Методи 

оцінки ритмічності виробництва. 

Тема 6. Матеріально-

технічне забезпечення 

виробництва 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Основні завдання планування матеріально-

технічного забезпечення виробництва. 

Планування потреби в матеріальних ресурсів. 

Методи розрахунку потреби в матеріальних 

ресурсах. 

Тема 7. Забезпечення 

операційної діяльності  

виробничою потужністю 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Методика розрахунку виробничої потужності 

підприємства. Визначення максимально 

можливого обсягу випуску продукції за 

наявної потужності. 

Модуль 2.  

Тема 8. Персонал і оплата 

праці 

 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Джерела набору кадрів. Визначення 

середньооблікової чисельності штатних 

працівників. Планування продуктивності праці. 

Методи визначення продуктивності праці. 

Тема 9. Виробнича 

інфраструктура 

 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Планування забезпечення підприємства 

технологічним оснащенням. Планування 

діяльності ремонтного виробництва. 

Тема 10: Витрати 

підприємства 

 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Планування собівартості реалізованої 

продукції. Взаємозв’язок кошторису на 

виробництво з іншими розділами плану. 



Зведений кошторис витрат на виробництво та 

планова калькуляція. 

Тема 11: Фінансове 

планування та контроль на 

підприємстві 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Фінансовий план їх класифікація, принципи 

фінансового планування. Оперативне 

фінансове планування. Планування потреби у 

фінансових ресурсах. 

Тема 12: Оновлення 

продукції 

 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

План оновлення продукції. Показники обсягів 

робіт на стадіях технічної підготовки 

виробництва. Планування технічної підготовки 

виробництва. 

Тема 13: Організаційно-

технічний розвиток 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Фактори дослідження організаційно-

технічного розвитку підприємства. Оцінка 

технічного розвитку підприємства. Система 

показників оцінки технічного розвитку 

підприємства. 

Тема 14: Бізнес-планування 

 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Основні завдання бізнес-плану: підготовчий 

період, розробка бізнес-плану, презентація 

бізнес-плану. Технологія розробки бізнес-

плану. Зміст основних розділів бізнес-плану 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів MicrosoftOffice. 

 

 

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 процесізаняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти:http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-7): відвідування занять (5 Балів); обговорення матеріалу занять (5 Бали); 
виконання навчальних завдань (5 Балів); завдання самостійної роботи (5 Балів); тестування (5 
бали); поточна модульна робота (10 балів) 

 

35 

Модуль 2 (теми 8-14): відвідування занять (5 Балів); обговорення матеріалу занять (5 Бали); 

виконання навчальних завдань (5 балів); завданнясамостійної роботи (5 Балів); тестування (5 

Бали); поточна модульна робота (10 Балів) 

 

35 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всівиди 
навчальноїдіяльності 

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/uk/publichna-informaciya

