
1. Назва модуля: Планування і контроль на підприємстві. 
2. Код модуля: ЕСПН_8_ВВ1.2.05_2 
3. Тип модуля:вибірковий. 
4. Семестр: 2. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (лекцій –14, практичних занять – 16). 
6. Лектор: Підлісний Євген васильович – старший викладач. 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: наявні в ринковій системі важливі планово-економічні механізми, 

нормативи й показники ефективного використання обмежених виробничих 
ресурсів; особливості планування за умов різної визначеності та неоднакового 
рівня динамічності зовнішнього середовища; особливості використання набору 
методів та алгоритмів, прийнятних для кожної ситуації; засоби поєднання різних 
планів в одну систему – від стратегії до поточних дій; інтегрованість планів на 
різних рівнях управління, за різними господарськими функціями; 

уміти: застосовувати сучасний інструментарій планово-економічних 
розрахунків при плануванні виробництва і збуту продукції, ресурсного 
забезпечення виробництва, зведених показників-витрат і фінансів; самостійно 
виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням 
обґрунтування проектів оновлення продукції, організаційно-технічного розвитку під-
приємства; розробляти плани розвитку підприємства на коротко- і довгостроковий 
період, вибрати його оптимальний варіант. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Сутність планування і контролю, його особливості на підприємстві. Система 

планів підприємства. Маркетингові дослідження, планування і контроль збуту.  
Виробництво продукції.  Оперативно-календарне планування і контроль. 
Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Забезпечення операційної 
діяльності виробничою потужністю. Персонал  і оплата праці. Виробнича 
інфраструктура. Витрати виробництва. Фінансове планування і контроль на 
підприємстві. Планування і контроль оновлення продукції. Організаційно-технічний 
розвиток. Бізнес-планування. 

11. Рекомендована література: 
1. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. / 

В.В. Іванова – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 427 с. 
2. Організація та планування діяльності підприємств: Науково-

методичний посібник. /Під ред. Сологуб О.П. – К.: Видавничий дім 
«Корпорація», 2005. – 432 с. 

3. Організація і планування виробництва: Навч. посібник. / За аг. Ред.. 
В.К.Костюка – К.: Університет «Україна», 2006. – 331 с. 

4. Пасічник В.Г. Планування діяльності підприємства: Навч.посіб. / 
В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 256 с. 

5. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. 2-е 
вид. / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб – К. : Каравела, 2005. – 312 с. 

6. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Практикум:. Навч. 
посібник. / Г.М. Тарасюк – К.: «Кондор», 2009. – 266 с. 

7. Семенов Г.А., Станчевский В.К. Організація і планування на 
підприємстві: На вч.посіб. / Г.А. Семенов – К.: Центр навчальної літератури, 
2006. – 528 с. 



12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


