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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни
Обов'язкова / вибіркова дисципліна обов'язкова 

Семестр 8-й

Кількість кредитів  5

Загальна кількість годин 150

Кількість модулів 2

Лекції, годин 20

Практичні/ семінарські, годин 30

Лабораторні, годин

Самостійна робота, годин 100

Тижневих годин для денної форми навчання: 10

аудиторних 3,5

самостійної роботи студента 6,5

Вид контролю курсова робота, екзамен
2. Мета та завдання дисципліни 

Мета - формування у майбутніх фахівців економічних знань і навичок щодо розробки і вибору 
оптимальних варіантів планів розвитку підприємства.

Завдання - опанування студентами методологічних основ та методик розробки різноманітних 
видів планів підприємства; набуття навичок мислення та аналітичного обґрунтування оптимальних 
шляхів розв’язання проблем планування; отримання практичних навичок для самостійного 
здійснення необхідних робіт на етапах дослідження, аналізу, розробки, реалізації та контролю в 
рамках загального процесу розробки плану підприємства. 



3. Структура дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин

усього У тому числi

л п/с лаб
сам. 
робота 

1 2 3 4 5 6

Модуль- 1 

Змістовий модуль 1: Теоретичні основи та планування обсягів діяльності 
підприємства 

Тема 1. Сутність, принципи та методи 
планування діяльності підприємства. 8 2 6

Тема 2. Планування виробничої програми 10 2 2 6

Тема 3. Маркетингові дослідження і 
планування збуту продукції 12 2 4 6

Тема 4.  Планування потреби в сировині, 
матеріалах та товарних запасах 12 2 4 6

Тема 5. Планування чисельності робітників 
підприємства 10 2 2 6

Тема 6. Планування витрат на оплату праці 10 2 2 6

Разом за змістовим модулем 1 62 10 16 36

Змістовий модуль 2: Планування  результатів діяльності, оновлення та організаційно-технічного 
розвитку

Тема 7. Планування витрат виробництва і 
обігу підприємства 14 2 3 9

Тема 8. Планування доходів торговельного 
підприємства 11 2 3 6

Тема 9. Планування прибутку підприємства 14 2 4 8

Тема 10. Планування і контроль оновлення 
продукції 12 2 2 8

Тема 11. Планування організаційно-
технічного розвитку підприємства 10 2 2 6

Разом за змістовим модулем 2 61 10 14 37

Усього годин 150 20 30 100

Модуль-2

Курсова робота 27 27

Разом за модулем 2 27 27

Усього годин 150 20 30 100



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ 
з/п Вид та тема заняття Кількість годин

1 Семінар-розгорнута бесіда 
Сутність, принципи та методи планування діяльності підприємства. 2

2 Практичне заняття  
Планування виробничої програми 2

3 Семінар-дискусія 
Маркетингові дослідження і планування збуту 1

4 Практичне заняття 
Маркетингові дослідження і планування збуту 3

5 Семінар-запитань і відповідей 
Планування потреби в сировині, матеріалах та товарних запасах 1

6 Практичне заняття 
Планування потреби в сировині, матеріалах та товарних запасах 3

7 Практичне заняття 
Планування чисельності робітників підприємства 2

8
Практичне заняття 
Планування  витрат на оплату праці 2

9 Семінар-дискусія 
Планування витрат виробництва і обігу підприємства 1

10 Практичне заняття 
Планування витрат виробництва і обігу підприємства 2

11 Практичне заняття 
Планування доходів торговельного підприємства 3

12 Семінар-запитань і відповідей 
Планування прибутку підприємства 1

13 Практичне заняття 
Планування прибутку підприємства 3

14 Семінар із рішенням практичних завдань 
Планування і контроль оновлення продукції 2

15 Семінар-дискусія 
Планування організаційно-технічного розвитку підприємства 2

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїнських та 
міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1. Основи економічної діяльності підприємства

Семінарське 
заняття 
Тема 1. Сутність, 
принципи та 
методи 
планування 
діяльності 
підприємства. 
 

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Планування як наука. 
Роль і місце планування в управлінні підприємством. Методи 
і інструменти планування. Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9]. 
2. Підготовка до презентації доповіді. 
3. Самотестування. 
 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
заслуховування та 
обговорювання 
доповідей

Практичне 
заняття  
Тема 2. 
Планування 
виробничої 
програми 

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Структура і показники 
виробничої програми. Методика планування виробничої 
програми. Планування виконання виробничої програми. 
Контроль виробничої діяльності 
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання практичних завдань 
 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
перевірка завдань 

Практичне 
заняття 
Тема 3. 
Маркетингові 
дослідження і 
планування збуту

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Цілі, завдання і зміст 
управління обсягом продажів підприємства. Планування 
обсягу і структури продажу підприємства. напрямки 
вдосконалення системи збуту. 
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 8]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання практичних завдань

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
перевірка завдань

Практичне 
заняття 
Тема 4. 
Планування 
потреби в 
сировині, 
матеріалах та 
товарних запасах

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Цілі і зміст плану 
матеріально-технічного постаяання і послідовність його 
розробки. Планування потреби в запасах сировини, матеріалів 
і товарних запасах. Планування постачання і закупівлі 
сировини, матеріалів, товарів. Особливості планування сбиту 
в оптовій торгівлі і підприємствах харчування. 
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 8]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання практичних завдань

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
перевірка завдань

Практичне 
заняття 
Тема 5. 
Планування 
чисельності 
робітників 
підприємства

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Кадрове планування. 
Алгоритм планування потреби в персоналі. 
Джерела [1-11]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання практичних завдань

Тестування, 
перевірка завдань

Практичне 
заняття 
Тема 6. 
Планування  
витрат на оплату 
праці

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Формування і розподіл 
фонду оплати праці за нетарифною системою. Алгоритм 
планування коштів на оплату труда. 
Джерела [1-11]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання практичних завдань

Тестування, 
перевірка завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 2: Планування  результатів діяльності, оновлення та організаційно-технічного розвитку

Практичне 
заняття 
Тема 7. 
Планування 
витрат 
виробництва і 
обігу 
підприємства

9

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Цілі і завдання процесу 
планування витрат підприємства. Планування собівартості 
продукції і витрат підприємства. Особливості планування 
статей витрат обігу на підприємствах торгівлі. 
Джерела [1-11]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання практичних завдань

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
перевірка завдань

Практичне 
заняття 
Тема 8. 
Планування 
доходів 
торговельного 
підприємства

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань:  
Джерела [1-11]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання практичних завдань

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
перевірка завдань

Практичне 
заняття 
Тема 9. 
Планування 
прибутку 
підприємства

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Необхідність і сутність 
управління прибутком. процес планування прибутку. 
Операційний леверидж. Планування цільового прибутку 
підприємства. Управління рентабельністю підприємства. 
Джерела [1-11]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання практичних завдань

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
перевірка завдань

Практичне 
заняття 
Тема 10. 
Планування і 
контроль 
оновлення 
продукції

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: .Передумови оновлення 
продукції. Плани оновлення продукції, їхній склад і завдання. 
Особливості планування витрат на підготовку й освоєння 
виробництва нової продукції. Об’ємно-календарне 
планування підготовки виробництва нової продукції.   
Джерела [1-11]. 
2. Самотестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування

Практичне 
заняття 
Тема 11. 
Планування 
організаційно-
технічного 
розвитку 
підприємства

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Технічний та 
організаційний розвиток підприємства. Планування 
технічного та організаційного розвитку підприємства. 
Економічна ефективність впровадження нової техніки та 
організаційно-технічних заходів 
Джерела [1-11]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання практичних завдань

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
перевірка завдань

7. Результати навчання

1. Вивчення основних методів та стратегій планування і контролю всієї фінансово-
господарської діяльності підприємства в умовах ринкових відносин.

2. Вміння досліджувати та планувати стратегію  розвитку підприємства
3. Вміння створювати ефективні структури і варіанти планування
4. Вивчення основ прогнозування та планування діяльності підприємства
5. Отримання навичок складання і корегування планів

6. Отримання теоретичних і практичних навичок аналізу основних складових ресурсного 
потенціалу підприємства



7. Вміння приймати управлінські рішення щодо підвищення ефективності діяльності 
підприємства

8. Форми навчання  

Лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно 
опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури).

9. Методи оцінювання

Курсова робота, екзамен.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сформованності 
компетентностей студента оцінюються у випадку проведення екзамену: на протязі семестру 
(50 балів) та при проведені підсумкового контролю - екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 2 2 3 7

Тема 2 2 2 2 6

Тема 3 2 3 1 6

Тема 4 2 2 1 5

Тема 5 2 2

Тема 6 2 1 1 4

Разом за 
змістовим 
модулем 1

10 10 4 6 30

Змістовий модуль 2



Тема 7 2 2 1 1 6

Тема 8 2 2 4

Тема 9 2 3 1 6

Тема 10 1 2 3

Тема 11 1 1

Разом за 
змістовим 
модулем 2

6 7 3 4 20

Разом за 
модуль 1 16 17 7 10 50

Модуль 2

Курсова робота 100 100

Разом за 
модуль 2 100 100

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
 0-30 балів - теоретична частина (тестування); 
 0-20 балів – практична частина (розрахункове завдання). 
 Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає загальну 
кількість балів, отриманих за екзамен. 
 Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (30 тестових завдань). 
 Оцінювання тестових завдань (30 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі інформації, 
яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість правильних відповідей). Правильна 
відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал. 
 Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття підсумку або 
сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 
 Оцінювання результатів виконання практичної частини (2 розрахункових завдання по 10 балів) 
здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висно-вки і пропозиції аргументовані, 
розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточ-ності в розрахунках або 
оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформле-ні або не менше ніж на 80%, 
якщо допущені незначні помилки в роз-рахунках чи оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розраху-нках чи оформленні, прийняте 
рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
 0-30 балів - теоретична частина (тестування); 
 0-20 балів – практична частина (розрахункове завдання). 
 Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає загальну 
кількість балів, отриманих за екзамен. 
 Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (30 тестових завдань). Оцінювання 
тестових завдань (30 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі підрахунку кількості 
правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал. 
 Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття підсумку або 
сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 
 Оцінювання результатів виконання практичної частини (2 розрахункових завдання по 10 балів) 
здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не 
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи 
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за результатами 

екзамену та за результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою 
шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.



2. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1. Єрмак С.О. Конспект лекцій з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві», 2016.

2. Фролова Л.В. Планирование деятельности предприятия. Учебное пособие для студентов
экономических спеціальностей. Изд. 3-е допол. – Донецк – ДонГУЭТ, 2005. – 222 с.

3. Планирование деятельности предприятия. Практикум для студентов экономических 
спеціальностей. Изд. 3-е допол. – Донецк – ДонГУЭТ, 2010. – 150 с.

Допоміжна 

1. Богатирьов, А. М. Планування та управління підприємством консервної промисловості : 
навч. посіб. / А. М. Богатирьов, Т. В. Єрохіна. – О. : Аспект, 2002. – 260 с.

2. Бочко О.Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери: навчальний 
посібник /О.Ю. Бочко, В.Ф. Проскура. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 218с.

3. Гетьман, О. О. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.О. Гетьман, В. М. 
Шаповал. – 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

4.
Данилюк М.О, Бойчук Р.М, Гречаник Б.В, Гречаник В.П. Планування і контроль на 
підприємстві: Навч. посіб. / За ред. М. О. Данилюка – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 328 
с.

5.
Економіка підприємства : підручник / [Г. О. Швиданенко, В. Г. Васильков, Н. П. 
Гончарова, А. І. Дмитренко та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко . – К. : КНЕУ, 
2009. – 598 с.

6.

 
Економіка підприємств: підручник / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. 
Павленчик. – К. : Знання, 2010. – 463 с. 

7. Економіка підприємства: Навчальний посібник / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, 
Б.М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2009. – 780 с.

8. Залуцький, І. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: навч. посібник / І. Р. 
Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 320 с.

9. Іванова, В. В. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / В. В. Іванова. – К. : 
Центр навчальної літератури, 2006. − 427 с. 

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

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

Інформаційні ресурси 

1. http://www.bank24.ru/glossary/ (словник економічних термінів).



2. www.istoсk.com.ua  - фінансова звітність українських компаній.

3.
www.corporateinformation.com  - фінансова звітність зарубіжних 
компаній. 

4. www.sokrat.kiev.ua  - фінансовий аналіз українських компаній.

5. www.ukrtrust.com  - фінансовий аналіз українських компаній.


