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дисципліну 

Навчальний курс розроблено таким чином, щоб надати його 

учасникам необхідний теоретичний і практичний матеріал для 

отримання цілісної картини ролі та значення планування та 

контроль у підприємницькій діяльності з урахуванням існуючих 

ризиків і загроз. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Планування та контроль у підприємницькій 

діяльності» є навчальною дисципліною для студентів зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка, 

заняття з якої відбуваються у 8 семестрі в обсязі 4 кредити за ЄКТС. 

Мета та цілі  

дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Планування та 

контроль у підприємницькій діяльності» є: формування у студентів 

системи знань з методології  розроблення поточних  і  

перспективних планів у підприємницькій діяльності та  контролю 

за їх виконанням. 

Цілі курсу: забезпечення теоретичних знань методології і 

методики планування та контролю у підприємницькій діяльності; 

вивчення особливостей вітчизняного та зарубіжного досвіду 

планування і контролю; формування практичних навичок з 

проведення планових розрахунків для обґрунтування оптимальних 

варіантів контролю у підприємницькій діяльності та розробка 

альтернативних планів з використанням сучасного інструментарію 

планування; набуття навичок самостійного, творчого використання 

теоретичних знань у практичній діяльності. 
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К.: Центр навчальної літератури, 2006. 472с. 

5. Михайленко О.Ф., Євдокимова Н.М., Лозовик Ю.М. 

Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник; за заг. 

ред. О.Ф. Михайленко. К.: КНЕУ, 2014. 459 с. 

6. Овєчкіна О.А., Солоха Д.В., Морєва В.В. та ін. Планування 

маркетингу. 2-ге вид. перероб. та доп. : навч. посіб. К. : «Центр 

учбової літератури», 2013. 352 с. 

7. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: 
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5. Орлов О.О. Планування діяльності промислового 

підприємства: Підручник. К.: Скарби, 2002. 336 с. 

6. Писаренко В.В., Багорка М.О. Стратегічний маркетинг: навч. 

посіб. Дніпро, 2019. 240 с. 

7. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник 

для самостійного вивчення дисципліни / М.А. Юєлов, Н.М. 

Євдокимова, В.Є. Москалюк. За ред. Москалюка. К.: КНЕУ, 

2002. 252 с. 

8. Ставерська Т.О., Андрющенко І.С. Фінансове планування та 

прогнозування в підприємствах і фінансових установах: навч. 

посіб. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2013. 146 с. 

9. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз: 

Навч. посіб. К.: «Каравела», 2006. 280 с. 

10. Филипенко, О.М., Гросул В.А. Планування і контроль на 

підприємстві: навч. посібник. Харків : ХДУХТ, 2011. 326 с.  

11. Шваб Л.І. Економіка підприємства: навч. посіб. 2-ге вид. К.: 

Каравела, 2005. 568 с. 

12. Шимко О.В., Рижиков В.С., Грибкова С.М. та ін. Планування 

діяльності підприємства: Навч. Посібник. К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. 296 с. 

Обсяг курсу 65 годин аудиторних занять, 

з них: 39 год – лекції, 

26 год – практичні заняття,  

55 години – самостійна робота. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу аспіранти повинні: 



Знати: сутнісну характеристику планування і контролю;  

методи і принципи планування на підприємстві; сутнісну 

характеристику та основні види планів підприємства; основні види 

контролю;  особливості організації процесу планування і контролю 

на підприємстві; сутність та структуру тактичного плану; основні 

етапи формування стратегії підприємства. сутність та процес 

формування виробничої програми підприємства;  сутність 

маркетингового планування і контролю на підприємстві; 

інструменти комунікаційної політики підприємства; особливості 

ресурсного забезпечення підприємства; структуру плану 

організаційно-технічного розвитку підприємства; сутність 

оперативно-календарного планування; особливості планування 

витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства; 

методи контролю витрат; сутнісну характеристику фінансового 

планування і контролю;  види бюджетів у фінансовому плануванні; 

сутність та види податків, контроль їх сплати; сутність бізнес-

планування; процедуру формування бізнес-плану підприємства. 

 

Вміти: організовувати планову роботу на підприємстві; 

самостійно розробляти річний техіко-кономічний план діяльності 

підприємства; формувати стратегію підприємства та здійснювати 

оцінку її виконання; аналізувати основні показники поточного 

плану підприємства; здійснювати контроль планової діяльності 

підприємства та якості виконання показників плану; визначати 

основні показники виробничої програми підприємства; розробляти 

маркетинговий план та план збуту підприємства; формувати 

бюджет реклами на підприємстві; аналізувати рівень 

організаційно-технічного розвитку підприємства; досліджувати 

контроль ефективності планування ресурсного забезпечення 

підприємства; аналізувати планові показники забезпечення 

підприємства персоналом; здійснювати планування фонду 

заробітної плати; визначати беззбитковий об'єм виробництва і 

реалізації продукції; проводити контроль виконання показників 

господарської діяльності підприємства; визначати планові обсяги 

витрат на виробництво і проводити контроль їх виконання на 

підприємстві; розраховувати плановий балансовий і чистий 

прибуток підприємства; аналізувати основні показники 

фінансового стану підприємства, а також здійснювати контроль їх 

виконання; здійснювати фінансовий контроль на підприємстві; 

складати фінансові плани та бюджети підприємства; здійснювати 

процес планування податків і контролювати процес їх сплати 

підприємством; складати бізнес-план для підприємства. 

Ключові слова планування, план, бізнес-план, контроль, підприємницька 

діяльність. 

Формат курсу Очний (денний)  

  

Теми 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи планування та 

особливості його здійснення у підприємницькій діяльності 

Тема 2. Контроль планової діяльності підприємства. 

Тема 3. Тактичне планування в організації підприємницької 

діяльності. 



Тема 4. Стратегічне планування і контроль у підприємницькій 

діяльності. 

Тема 5. Виробнича програма підприємства: планування і контроль 

основних показників виробництва і реалізації продукції. 

Тема 6. Маркетингове планування і контроль збуту продукції на 

підприємстві. 

Тема 7. Планування і контроль оновлення продукції та 

організаційно-технічного розвитку у підприємницькій діяльності. 
Тема 8. Планування і контроль ресурсного забезпечення 

підприємницької діяльності. 

Тема 9. Оперативно-календарне планування і контроль 

виробництва на підприємстві. 

Тема 10. Планування і контроль витрат на виробництво і 

реалізацію продукції. 

Тема 11. Фінансове планування і контроль у підприємницькій 

діяльності. 

Тема 12. Бізнес-планування. 

Підсумковий контроль, 

форма 
Іспит у кінці семестру (письмово-усний) 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Планування та контроль у 

підприємницькій діяльності» базується на знаннях таких 

дисциплін, як: «Основи підприємницької діяльності», «Економіка 

підприємства», «Бізнес-планування», «Проектний аналіз» тощо. 

Навчальні методи та 

техніки,  які будуть 

використовуватись під 

час викладання курсу 

Лекції, інтерактивні методи, дискусії 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, комп’ютер, дошка, крейда 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100 бальною шкалою.  

Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

– практичні завдання (усні відповіді, розв’язування практичних 

задач, бізнес-кейсів, письмові завдання) – 20% семестрової 

оцінки, максимальна кількість балів – 20 балів;  

– індивідуальне завдання – 10% семестрової оцінки, 10 балів;  

– модулі – 20% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 

20 балів;  

– іспит – 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 

50 балів.  

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

Питання до екзамену 1.  Зміст та види планування в ринкових умовах господарювання. 

2. Принципи планування та їх характеристика. 

3. Методи та інструменти планових розрахунків. 

4. Система планів підприємства. 

5. Типи планування на підприємстві, їх переваги та недоліки. 

6. Сутнісна характеристика контролю. 

7. Функції та види контролю. 

8. Процес здійснення контролю підприємницької діяльності. 

9. Сутність, значення і завдання тактичного планування. 

10. Зміст і структура поточного плану діяльності підприємства. 

11. Суть нормативної бази планування. 

12. Класифікація норм та нормативів. 

13. Суть, функції, переваги та недоліки стратегічного планування. 



14. Процес формування стратегічного плану підприємства. 

15. Базові моделі стратегічного планування. 

16. Стратегічний аналіз, його основні методи. 

17. Модель Гарвардської школи бізнесу.  

18. Модель І. Ансоффа.  

19. Модель Г. Стейнера. 

20. Стратегічний контроль у підприємницькій діяльності. 

21. Виробнича програма підприємства, особливості її формування. 

22. Зміст і порядок розробки плану виробництва продукції 

підприємства. 

23. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному виразі. 

24. Планування товарообороту торговельного підприємства. 

25. Планування виробничої потужності на підприємстві. 

26. Сутність маркетингового планування у підприємницькій 

діяльності. 

27. Характеристика маркетингового плану. 

28. Суть, цілі та основні інструменти комунікаційної політики. 

29. Реклама як один із інструментів стимулювання збуту. 

30. Контроль рекламної діяльності підприємства та основні його 

види. 

31. Сутнісна характеристика маркетингового контролю. 

32. Планування і контроль збуту продукції. 

33. Особливості формування програми освоєння нових видів 

продукції (робіт, послуг). 

34. Планування організаційно-технічного розвитку підприємства. 

35. Суть та структура плану ОТР підприємства. 

36. Суть та завдання оперативно-виробничого планування. 

37. Види і системи оперативно-виробничого планування. 

38. Розробка оперативних планів виробництва. 

39. Сутнісна характеристика процесу планування витрат.  

40. Планування зниження витрат на виробництво за техніко-

економічними факторами.  

41. Контроль витрат на виробництво і реалізацію продукції. 

42. Зміст фінансового планування, його мета та завдання. 

43. Суть та структура фінансового плану. 

44. Планування та контроль процесу сплати податків 

підприємством. 

45. Планування та розподіл прибутку на підприємстві. 

46. Розробка системи бюджетів підприємства.  

47. Фінансовий контроль та особливості його здійснення на 

підприємстві. 

48. Суть і значення бізнес-планування, необхідність розробки 

бізнес-плану. 

49. Зміст та структура та процес формування бізнес-плану 

підприємства. 

50. Реалізація бізнес-плану на підприємстві. 

Опитування З метою оцінювання якості лекційного курсу після оформлення 

екзамену аспіранти заповнюють анкету. 

 

 



ДОДАТОК 

Схема курсу 

Тиж. / 

дата / 

год 

Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота 

Матеріали 

Література. 

*** Ресурси 

в інтернеті 

Завдання, год 
Термін 

виконання 

1 тиж. /  

2 год 

Тема 1: Теоретико-методологічні основи 

планування та особливості його 

здійснення у підприємницькій діяльності 

Сутність та значення планування в ринкових 

умовах господарювання. Принципи 

планування. Методи та інструменти 

планових розрахунків. Система планів у 

підприємницькій діяльності. Типи 

планування на підприємстві. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 4,5,7,8 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

 

1 тиждень 

2 год 

2 тиж. /  

2 год 

Тема 2: Контроль планової діяльності 

підприємства 

Сутнісна характеристика контролю. Функції 

та види контролю. Процес здійснення 

контролю підприємницької діяльності. 

Економічна оцінка якості планів. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 3,4,5 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

2 тиждень 

3 тиж. /  

2 год 

Тема 3: Тактичне планування в 

організації підприємницької діяльності 

Сутність, значення і завдання тактичного 

планування. Зміст і структура поточного 

плану діяльності підприємницьких структур. 

Суть планових норм і нормативів. 

Класифікація і характеристика норм та 

нормативів. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 3,5,7 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

3 тиждень 

2 год 



4 тиж. /  

2 год 

Тема 4: Стратегічне планування і 

контроль у підприємницькій діяльності  
Сутність, мета та завдання стратегічного 

планування. Інформаційна база 

стратегічного планування. Процес 

формування стратегічного плану 

підприємства. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 4,5,7 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

4 тиждень 

5 тиж. /  

2 год 

Тема 4: Стратегічне планування і 

контроль на підприємстві  

Стратегічний аналіз, його переваги і 

недоліки. Контроль реалізації стратегії 

підприємства. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 4,5,7 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

5 тиждень 

2 год Тема 5: Виробнича програма 

підприємства: планування і контроль 

основних показників виробництва і 

реалізації продукції 

Виробнича програма підприємства, 

особливості її формування. Зміст і порядок 

розробки плану виробництва продукції 

підприємства. Планування і контроль обсягів 

виробництва продукції у вартісному виразі. 

Методика розрахунку показників плану 

підприємства. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 1,7,8 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

6 тиж. /  

2 год 

Тема 5: Виробнича програма 

підприємства: планування і контроль 

основних показників виробництва і 

реалізації продукції 

Планування товарообороту торговельного 

підприємства. Планування виробничої 

потужності на підприємстві. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 1,7,8 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

6 тиждень 



7 тиж. /  

2 год 

Тема 6: Маркетингове планування і 

контроль збуту продукції на підприємстві 

Сутність маркетингового планування на 

підприємстві. Комунікаційна політика 

підприємства у здійсненні планів збуту 

продукції. Сутнісна характеристика 

маркетингового контролю. Планування і 

контроль рекламної діяльності 

підприємства, основні його види. 

Планування і контроль збуту продукції. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 3,5,6 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

7 тиждень 

2 год 

8 тиж. /  

2 год 

Тема 7: Планування і контроль оновлення 

продукції та організаційно-технічного 

розвитку у підприємницькій діяльності 

Особливості формування програми освоєння 

нових видів продукції (робіт, послуг). 

Планування організаційно-технічного 

розвитку підприємницької діяльності. 

Планування підвищення ефективності 

виробництва. Контроль процесу оновлення 

продукції підприємства та його 

організаційно-технічного розвитку. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 5,7,8 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

8 тиждень 

9 тиж. /  

2 год 

Тема 8: Планування і контроль 

ресурсного забезпечення підприємницької 

діяльності 

Сутнісна характеристика планування 

матеріально-технічного забезпечення 

виробництва, його основні завдання. 

Методика планування і контролю потреби в 

матеріально-технічних ресурсах.  Розрахунок 

запасів та матеріальні баланси. 

Соціально-трудове планування і контроль на 

підприємстві 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 4,5,7 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

9 тиждень 

2 год 

10 тиж. /  

2 год 

Тема 9: Оперативно-календарне 

планування і контроль виробництва на 

підприємстві 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

Презентація, 

навчально-

БЛ – 9,10,12 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

10 тиждень 



Суть та завдання оперативно-календарного 

планування. Види і системи оперативно-

календарного планування. Розробка 

оперативних планів виробництва. 

Оперативний облік і контроль виробництва 

на підприємстві. 

обговорення 

проблемних питань 
методичні 

матеріали 
рекомендованої 

літератури. 

1 год 

11 тиж. /  

2 год 

Тема 10: Планування і контроль витрат на 

виробництво і реалізацію продукції 

Сутнісна характеристика процесу 

планування витрат. Класифікація витрат на 

виробництво. Собівартість одиниці 

продукції: суть, розрахунок та методи 

планування. Планування зниження витрат на 

виробництво за техніко-економічними 

факторами. Контроль витрат на виробництво 

і реалізацію продукції. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 3,8 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

11 тиждень 

2 год 

12 тиж. /  

2 год 

Тема 11. Фінансове планування і контроль 

у підприємницькій діяльності 

Зміст фінансового планування, його мета та 

завдання. Характеристика фінансової 

стратегії підприємства. Планування та 

контроль процесу сплати податків 

підприємством. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 5,7,8 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

12 тиждень 

13 тиж. /  

2 год 

Тема 11. Фінансове планування і контроль 

на підприємстві 

Планування та розподіл прибутку на 

підприємстві. Розробка системи бюджетів 

підприємства. Фінансовий контроль та 

особливості його здійснення на підприємстві. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 2,7 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

13 тиждень 

2 год 

14 тиж. /  

2 год 

Тема 12. Бізнес-планування 

Суть і значення бізнес-планування, 

необхідність розробки бізнес-плану. Зміст та 

структура бізнес-плану підприємства. 

Процес формування бізнес-плану 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія, 

обговорення 

проблемних питань 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 3,7 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

1 год 

14 тиждень 



виробництва. Реалізація бізнес-плану на 

підприємстві. 

 

1 тиж. /  

2 год 

Тема 1: Теоретико-методологічні основи 

планування та особливості його 

здійснення у підприємницькій діяльності 

 Сутність та значення планування в 

ринкових умовах господарювання. 

 Принципи планування.  

 Методи та інструменти планових 

розрахунків.  

 Система планів у підприємницькій 

діяльності.  

 Типи планування на підприємстві. 

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 4,5,7,8; 

ДЛ – 2,4  

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

3 год 

1 тиждень 

2 тиж. /  

2 год 

Тема 2: Контроль планової діяльності 

підприємства. 
 Сутнісна характеристика контролю.  

 Функції та види контролю.  

 Процес здійснення контролю 

підприємницької діяльності.  

 Економічна оцінка якості планів. 

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 3,4,5; 

ДЛ – 7,10 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

2 год 

2 тиждень 

3 тиж. /  

2 год 

Тема 3: Тактичне планування в 

організації підприємницької діяльності 

 Сутність, значення і завдання тактичного 

планування.  

 Зміст і структура поточного плану 

діяльності підприємницьких структур.  

 Суть планових норм і нормативів. 

Класифікація і характеристика норм та 

нормативів. 

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 3,5,7;  

ДЛ – 4,5 
Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

3 год 

3 тиждень 

4 тиж. /  

2 год 

Тема 4: Стратегічне планування і 

контроль у підприємницькій діяльності  

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

Презентація, 

навчально-

БЛ – 4,5,7;  

ДЛ – 6,10,12 
Опрацювати 

відповідні 

розділи 

4 тиждень 



 Сутність, мета та завдання стратегічного 

планування.  

 Інформаційна база стратегічного 

планування.  

 Процес формування стратегічного плану 

підприємства.  

 Стратегічний аналіз, його переваги і 

недоліки.  

 Контроль реалізації стратегії 

підприємства. 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

методичні 

матеріали 
рекомендованої 

літератури. 

3 год 

5 тиж. /  

2 год 

Тема 5: Виробнича програма 

підприємства: планування і контроль 

основних показників виробництва і 

реалізації продукції 

 Виробнича програма підприємства, 

особливості її формування.  

 Зміст і порядок розробки плану 

виробництва продукції підприємства.  

 Планування і контроль обсягів 

виробництва продукції у вартісному 

виразі.  

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 1,7,8;  

ДЛ – 2,5 
Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

2 год 

5 тиждень 

6 тиж. /  

2 год 

Тема 5: Виробнича програма 

підприємства: планування і контроль 

основних показників виробництва і 

реалізації продукції 

 Методика розрахунку показників та  

формування плану підприємства. 

 Планування товарообороту торговельного 

підприємства.  

 Планування виробничої потужності на 

підприємстві. 

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 1,7,8;  

ДЛ – 2,5 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

2 год 

6 тиждень 

7 тиж. /  

2 год 

Тема 6: Маркетингове планування і 

контроль збуту продукції на підприємстві 

 Сутність маркетингового планування на 

підприємстві.  

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 3,5,6;  

ДЛ –5,6 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

7 тиждень 



 Комунікаційна політика підприємства у 

здійсненні планів збуту продукції. 

 Сутнісна характеристика маркетингового 

контролю.  

 Планування і контроль рекламної 

діяльності підприємства, основні його 

види.  

 Планування і контроль збуту продукції. 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

рекомендованої 

літератури. 

3 год 

8 тиж. /  

2 год 

 Тема 7: Планування і контроль оновлення 

продукції та організаційно-технічного 

розвитку у підприємницькій діяльності 

 Особливості формування програми 

освоєння нових видів продукції (робіт, 

послуг).  

 Планування організаційно-технічного 

розвитку підприємницької діяльності. 
 Планування підвищення ефективності 

виробництва.  

 Контроль процесу оновлення продукції 

підприємства та його організаційно-

технічного розвитку. 

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 5,7,8;  

ДЛ – 10,11 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

2 год 

8 тиждень 

9 тиж. /  

2 год 

Тема 8: Планування і контроль 

ресурсного забезпечення підприємницької 

діяльності 

 Сутнісна характеристика планування 

матеріально-технічного забезпечення 

виробництва, його основні завдання. 

 Методика планування і контролю 

потреби в матеріально-технічних 

ресурсах.   

 Визначення планової кількості персоналу 

підприємства. 

 Планування фонду оплати праці 

працівників підприємства. 

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 4,5,7;  

ДЛ – 5,7 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

2 год 

9 тиждень 



10 тиж. /  

2 год 

Тема 9: Оперативно-календарне 

планування і контроль виробництва на 

підприємстві 

 Суть та завдання оперативно-

календарного планування.  

 Види і системи оперативно-календарного 

планування.  

 Розробка оперативних планів 

виробництва. 

 Оперативний облік і контроль 

виробництва на підприємстві. 

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 3,8;  

ДЛ – 7,10 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

4 год 

10 тиждень 

11 тиж. /  

2 год 

Тема 10: Планування і контроль витрат на 

виробництво і реалізацію продукції 

 Сутнісна характеристика процесу 

планування витрат.  

 Класифікація витрат на виробництво. 

Собівартість одиниці продукції: суть, 

розрахунок та методи планування. 

Планування зниження витрат на 

виробництво за техніко-економічними 

факторами.  

 Контроль витрат на виробництво і 

реалізацію продукції. 

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 5,7,8;  

ДЛ – 3,5 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

2 год 

11 тиждень 

12 тиж. /  

2 год 

Тема 11. Фінансове планування і контроль 

у підприємницькій діяльності 

 Зміст фінансового планування, його мета 

та завдання. 

 Характеристика фінансової стратегії 

підприємства.  

 Планування та контроль процесу сплати 

податків підприємством. 

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 2,5,7;  

ДЛ – 1,8 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

2 год 

12 тиждень 



13 тиж. /  

2 год 

Тема 11. Фінансове планування і контроль 

на підприємстві 

 Планування та розподіл прибутку на 

підприємстві.  

 Розробка системи бюджетів 

підприємства.  

 Фінансовий контроль та особливості 

його здійснення на підприємстві. 

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 2,5,7;  

ДЛ – 1,8 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

3 год 

13 тиждень 

14 тиж. /  

2 год 

Тема 12. Бізнес-планування 

 Суть і значення бізнес-планування, 

необхідність розробки бізнес-плану.  

 Зміст та структура бізнес-плану 

підприємства.  

 Процес формування бізнес-плану 

виробництва.  

 Реалізація бізнес-плану на підприємстві. 

Практичне заняття з 

врахуванням завдань 

для самостійної 

роботи, обговорення 

програмного 

матеріалу та 

проблемних питань, 

індивідуальна робота 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ – 3,7;  

ДЛ – 9,12 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури. 

2 год 

14 тиждень 

70: 42 л. 

+ 28 пр. 

занять 

    50  год екзамен 
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