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1. Опис навчальної дисципліни 

«Планування і контроль на підприємстві» 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, спеціалізація 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів: 
      денна форма  – 3 
      заочна форма – 3 

Галузь знань:  
05 - соціальні та поведінкові 
науки; 
 

Нормативна дисципліна  
 

Спеціальність: 
051 -  економіка;  
 

Модулів – 2 
Спеціалізація: 
 6.051 ЕП – економіка 
підприємства; 
 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 4-й 5-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  Семестр 

Загальна кількість годин: 
денна форма – 46 
заочна форма – 76 

8-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
 
самостійної роботи 
студента – 46 д 
                     

Освітній  ступінь: 
 

Бакалавр 

24 год. 10 год. 
Практичні, семінарські 

20 год.  4 
Лабораторні 

−  − 
Самостійна робота 

46 год. 76 год. 
Індивідуальні завдання: − 

Вид контролю: екзамен 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 80% 
для заочної форми навчання –16% 
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ВСТУП 
 

Аналіз зарубіжної та вітчизняної практики господарювання свідчить, 
що ринкові механізми регулювання економіки не заперечують ідею 
планування, оскільки воно є засобом обґрунтування будь-якої  діяльності. Ми 
розглядаємо планування як функцію управління підприємством. 
Ефективність роботи промислових підприємств залежатиме в першу чергу 
від того, наскільки раціонально підприємець зможе спрогнозувати розвиток 
фірми в перспективі, забезпечити конкурентноспроможність продукції, 
передбачити шляхи ефективних дій, тобто належним чином налагодити 
управління. В зв'язку з цим, дана дисципліна допоможе ширше освоїти 
освітню програму з питань планування, управління та контролю 
підприємствами нової організаційно-правової форми господарювання – 
акціонерними товариствами, тобто присвяченої висвітленню проблематики 
корпоративного управління. 

Зміст курсу „Планування і контроль на підприємстві” передбачає 
ознайомлення студентів із предметом, змістом і методами дослідження науки 
"планологія"; навчити студентів методикам і навичкам планово-економічних 
розрахунків при плануванні виробництва і збуту продукції, ресурсного 
забезпечення виробництва, зведених показників-витрат і фінансів; освоїти 
методи обґрунтування проектів оновлення продукції, організаційно-
технічного розвитку підприємства. 

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з методології 
розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та 
контролю їх виконання; надання студентам теоретичних знань та практичних 
навичок з питань планування на підприємствах в умовах функціонування 
ринкових відносин.  

Головними завданнями дисципліни є: опанування форм, методів і 
процесу планування і контролю, вивчення структури і технології 
розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку 
підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації 
виробничої програми.  

 
По завершенню вивчення дисципліни студенти повинні: 
• знати, основні поняття, категорії та практичний інструментарій 

предмету, методи планування, систему планів підприємства, методи та 
інструменти планових розрахунків; 

• вміти, орієнтуватися у:  
 підходах до систематизації управлінських процесів, характерних 

для французької школи управління, згідно якої розрізняють: планування, 
регулювання і пілотаж (чисте управління);  
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 системі планових розрахунків, саме в цій сфері відбувається 
процес перетворення наявної інформації у інформацію для планування, 
результатами якого є натурально-уречевлені, трудові і вартісні показники, які 
характеризують розвиток подій на підприємстві від початку і до кінця 
планового періоду; 

 методах обчислення, що мають принципове значення для 
процесів планування, які узагальнені у такі групи: екстраполяції, по факторні 
та нормативні. 

• мати навички: пошуку основних способів багатоваріантних 
планових розрахунків, які містять визначення очікуваних наслідків впливу 
великої кількості різноманітних чинників, що вимагає використання 
математичних моделей: описових, аналітичних, імітаційних, а також моделей 
прийняття рішень.  

Успішне освоєння курсу займе важливе місце у підготовці спеціалістів 
економіко-управлінського профілю, формування в них знань, умінь і навиків 
планової діяльності. 

 
3. Навчально-тематичний план дисципліни 

«Планування і контроль на підприємстві» 
 
Тематичний план вивчення навчальної дисципліни студентами денної 

форми навчання представлено у табл. 1. Нормативний час вивчення 
навчальної дисципліни - 90 годин (3 кредити). Ця кількість годин 
розділяється між формами навчального процесу залежно від його режиму 
(форми навчання).  

Як видно з тематичних планів навчальної дисципліни (табл. 1) 
основними формами її вивчення є: 

• лекції; 
• практичні заняття; 
• самостійна робота. 
На лекціях розглядаються теми та їх окремі питання, які є досить 

складними за змістом, неповно та несистемно висвітлені в літературі, 
передусім навчальній. 

Вивчення матеріалу дисципліни базується на навчальних посібниках, 
науково-практичних журналах, чинних законодавчих актах, нормативно-
правових документах, електронному ресурсі. 

Паралельно з лекціями проводяться аудиторні, практичні заняття, 
застосовуються активні методи навчання і сучасні ПЕОМ, проводиться 
індивідуальна робота із студентами, а також самостійна робота студентів. 
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Таблиця 1 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усь-
ого 

у тому числі усь-
ого 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1.  

"Системна характеристика планування, виробництво і збут продукції" 
Тема 1. Сутність 
планування та 
особливості його 
здійснення на 
підприємстві 

9 2 2 - - 5 8 2 - - - 6 

Тема 2. Система планів 
підприємства. 7 2 - - - 5 6 - - - - 6 

Тема 3. Маркетингові 
дослідження, планування 
збуту і контролю 
продукції. 

7 - 2 - - 5 8 2 - - - 6 

Тема 4. План виробництва і 
реалізації продукції 
(робіт, послуг) 

9 2 2 - - 5 8 2 - - - 6 

Тема 5. Тактичне 
планування на 
підприємстві 

9 2 2 - - 5 6 - - - - 6 

Тема 6. Оперативно-
календарне планування і 
контроль. 

9 2 2 - - 5 8 - 2 - - 6 

Усього годин 

50 10 10 - - 30 44 6 2 - - 36 

Змістовий модуль 2. 
"Планування ресурсного забезпечення операційної, фінансової й інноваційної 

діяльності" 
Тема 7. Матеріально-
технічне забезпечення 
виробництва. 

4 2 2 - - - 6 - 2 - - 4 

Тема 8. Забезпечення 
операційної діяльності 
виробничою потужністю. 

7 2 2 - - 3 6 2 - - - 4 

Тема 9. Персонал і оплата 
праці. 6 2 - - - 4 4 - - - - 4 
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Тема 10. Виробнича 
інфраструктура. 2 - 2 - - - 6 2 - - - 4 

Тема 11. Витрати 
виробництва. 4 2  - - 2 4 - - - - 4 

Тема 12. Фінансове 
планування і контроль на 
підприємстві. 

6 2 2 - - 2 4 - - - - 4 

Тема 13. Планування і 
контроль оновлення 
продукції. 

7 2 - - - 3 4 - - - - 4 

Тема 14. Організаційно-
технічний розвиток. 2 - 2 - - 2 4 - - - - 4 

Тема 15. Бізнес-
планування. 1 1 - - - - 4 - - - - 4 

Тема 16. Планування 
системи контролю за 
реалізацією плану. 

1 1 - - - - 4 - - - - 4 

Усього годин 40 14 10 - - 16 46 4 2 - - 40 
Разом 90 24 20 - - 46 90 10 4 - - 76 

 
 

 
4. Тематика та плани лекцій за програмою змістових модулів 

Змістовий модуль 1.  
"Системна характеристика планування, виробництво і збут 

продукції" 
Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на 

підприємстві 
 

1. Сутність планування. Об’єкти  і предмет планування на підприємстві. 
2. Роль і місце планування в управлінні підприємством.  
3. Організація планування на підприємстві. Структура планових органів. 

 
Сутність поняття "планування", "план". План, як результат процесу 

планування. Функція планування в системі управління підприємством. 
Основні чинники зростаючої ролі планування в умовах сучасного ринкового 
господарства. Складові процесу планування діяльності підприємства. Форми 
й види планування залежно від конкретних об’єктів планування. Об’єкти 
планування на підприємстві. Основні напрями планування персоналу на 
підприємстві. Планування інвестицій. Організація планування на 
підприємстві. Структура планових органів. Форми організаційної структури 
планування. Організаційно-централізоване планування. Децентралізоване 
планування. 
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Тема 2. Система планів підприємства.  
1. Принципи планування. 
2. Методи планування 
3. Форми планування.  
4. Система планів підприємства.  
5. Стратегія розвитку підприємства.  
6. Тактичне планування 
 
Загальні принципи планування. Методи планування, як сукупність 

засобів, прийомів, процедур, за допомогою яких здійснюється розроблення 
планів підприємства. Форми планування. Система планів підприємства. 
Стратегічний підхід до системи господарювання на підприємстві. Сутність 
стратегічного планування. Місія і стратегічні цілі підприємства. Основні 
етапи стратегічного планування діяльності підприємства. Методи вибору 
стратегії. Різновиди стратегії (зростання, стабілізації, виживання). 
Функціональні субстратегії підприємства (організації).Основні завдання 
формування стратегії підприємства. Стратегія розвитку підприємства. 
Основні розділи тактичного планування на підприємстві. Показники, що 
застосовуються у плануванні. Відмінність тактичного планування від 
стратегічного. Основний зміст і можливості, типові розділи тактичних 
(середньо та короткострокових) планів підприємства. Показники тактичних 
планів, їх класифікація і призначення. Розвиток системи стратегічного 
планування за ринкових умов господарювання. 

 
Тема 3. Маркетингові дослідження планування збуту і контролю 

продукції. 
1. Завдання та технологія планування обсягів продажу 
2. Аналіз ринкового середовища 
3. Планування асортименту та оцінка конкурентоспроможності 

продукції 
4. Планування ціни 
5. Планування обсягу продажу та контролю продукції 
 
Мета планування продажу. Основні завдання планування обсягу 

продажу. Види попиту. План обсягу продажу, як основа для розроблення 
поточних планів підприємства. Етапи планування обсягу продажу. 
Планування портфеля замовлень. Аналіз ринкового середовища, як перший 
етап планування обсягу продажу. Асортиментна структура. Планування 
структури асортименту. Життєвий цикл продукції. Особливості планування 
асортименту на основі життєвого циклу продукту. Планування реклами. 
Види реклами. Оцінка конкурентоспроможності продукції, як окремий етап 
планування обсягу продажу. Основні складові обґрунтування ціни на 
продукцію. Розробка цінової стратегії. Вибір методу ціноутворення та 
визначення ціни. Планування обсягу продажу та контролю продукції. 
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Тема 4. План виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) 
 

1. Зміст і завдання плану виробництва і реалізації продукції. 
2. Методи формування виробничої програми підприємства. 
3. Характеристика системи вимірників обсягів виробництва і реалізації 

продукції. 
4. Планування продажу продукції. 
5. Планування виробничої потужності підприємства. 
 
Сутність виробничої потужності підприємства. Планування показників 

використання потужності підприємства. Планування фонду робочого часу 
використання потужності. Розрахунок виробничої потужності. Методика 
планування часу використання потужності. Сутність виробничої програми та 
її показники. Планування виробничої програми на основі маркетингових 
досліджень ринку. Планування виробничої програми за двома схемами 
залежно від особливостей галузі. Аналіз виконання виробничої програми. 
Аналіз обсягу реалізації продукції. Аналіз ритмічності випуску продукції. 
Аналіз впливу окремих чинників на обсяг виробництва продукції. Аналіз 
виконання плану сортності продукції. 

 
Тема 5. Тактичне планування на підприємстві 

 
1. Сутність, значення і завдання тактичного планування. 
2. Зміст і структура поточного плану діяльності підприємства. 
3. Система планових норм і нормативів. 
4. Система планових показників. 
5. Інструментарій обґрунтування тактичних планових рішень. 
 

 
Сутність тактичного планування та його місце в плановій системі 

підприємства. Відмінності між тактичним і стратегічним плануванням на 
підприємстві. Сутність, значення, функції і завдання тактичного планування. 
Зміст і структура поточних планів. Поточний річний техніко-економічний 
план. Розділи плану економічного і соціального розвитку підприємства. 
Загальна характеристика планових норм і нормативів Трудові нормативи, їх 
види і призначення. Матеріальні нормативи, їх види і призначення. Методи 
розроблення планових норм і нормативів Система планових показників. 
Сучасний інструментарій обґрунтування планових рішень.  
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Тема 6. Оперативно-календарне планування і контроль. 
 
 

1. Суть, завдання і зміст оперативно-календарного планування та 
регулювання роботи підприємства. 

2. Види і системи оперативно-календарного планування. 
3. Складання оперативно-календарних планів на підприємствах різного типу 

виробництва. 
4. Оперативне регулювання та контроль роботи підприємства.  

 
Сутність оперативного планування. Сутність календарного планування. 

Завдання оперативно-календарного планування на підприємстві. Місце 
оперативно-виробничого планування в системі планів підприємства. Види і 
системи оперативно-календарних планів. Особливості складання оперативно-
календарних планів для підприємств різного типу виробництва. Способи 
оперативного регулювання виробництва та контроль за функціонуванням 
підприємства. Фактори вибору системи ОВП на підприємстві. Особливості 
оперативного планування в одиничному типі виробництва. Особливості 
оперативного планування в серійному типі виробництва. Особливості 
оперативного планування в масовому типі виробництва. 

 
Змістовий модуль 2 

 
"Планування ресурсного забезпечення операційної, фінансової й 

інноваційної діяльності" 
 

Тема 7. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 
 

1. Сучасні завдання і зміст планування матеріально-технічного 
забезпечення виробництва. 

2. Планування потреби в матеріально-енергетичних ресурсах. 
3. Розрахунок запасів. 
4. Матеріальні баланси. 
 
Зміст та послідовність складання плану матеріально-технічного 

забезпечення (МТЗ). Система показників оцінки рівня ефективності 
використання матеріально-технічних та енергетичних ресурсів. Загальні 
тенденції та закономірності формування витрат на матеріально-технічні 
ресурси в залежності від форм організації забезпечення. Функції планування 
матеріально-технічного забезпечення. Оперативне і поточне планування 
МТЗ. Інформаційна система МТЗ. Планування потреби в матеріально-
енергетичних ресурсах. Характеристика видів запасів. Методика визначення 
рівня виробничих запасів. Матеріальні баланси. 
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Тема 8. Забезпечення операційної діяльності виробничою 
потужністю 

 
1. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і 

послідовність розрахунків. 
2. Методики розрахунку виробничої потужності. 
3. Система показників виробничої потужності. 
 
Поняття виробничої потужності. Види потужності підприємства. 

Вихідні дані та послідовність розрахунків виробничої потужності 
підприємства. Фонди часу, що використовуються при розрахунках 
потужності, їх визначення і галузі, в яких вони застосовуються. Методика 
розрахунку потужності в різних типах виробництва і складальних 
підрозділах. Обґрунтування виробничої програми потужністю підприємства. 
Показники використання виробничої потужності і шляхи їх поліпшення. 

 
 
 

Тема 9. Персонал і оплата праці. 
 

1. Завдання, зміст, вихідні дані, показники плану з персоналу та 
оплати праці. 

2. Планування кадрової структури підприємства і чисельності 
персоналу. 

3. Планування продуктивності праці. 
4. Планування фонду оплати праці. 
5. Планування розвитку соціально-трудових відносин. 
 
Завдання плану з персоналу та оплати праці. Поділ персоналу за 

категоріями і видами діяльності. Вихідні дані для формування плану з 
персоналу і оплати праці. Принципи формування структури персоналу. 
Планування чисельності персоналу за категоріями. Методика розрахунку 
чисельності персоналу за категоріями. Методика визначення продуктивності 
праці та її зміни під впливом різних факторів. Методика формування коштів 
на оплату праці.  Засади соціально-трудових відносин на підприємствах 
різних типів господарювання. Найважливіші показники соціально-трудового 
плану. Система планових показників з персоналу та оплати праці. 

 
 
 
 

 



 13 

Тема 10. Виробнича інфраструктура 
 

1. Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої 
інфраструктури. 

2. Планування забезпечення підприємства технологічним оснащенням. 
3. Планування діяльності ремонтного виробництва. 
4. Планування енергозабезпечення підприємства. 
5. Планування транспортного обслуговування виробництва. 
 
Сутність виробничої інфраструктури підприємства. Особливості 

функціонування підрозділів виробничої інфраструктури. Вихідні дані для 
планування потреб в інструментах універсального та спеціального 
призначення. Планування ремонту устаткування. Визначення трудомісткості 
середньорічних обсягів ремонтних робіт. Визначення потреби в робітниках 
та обладнанні для ремонту технологічного устаткування. Визначення 
потреби основного та допоміжного виробництва в енергії та паливі. 
Розрахунок вантажообороту та вантажопотоків. 

 
 

Тема 11. Витрати виробництва 
 
 

1. Собівартість продукції та принципи її формування. 
2. Класифікація витрат на виробництво. 
3. Номенклатура і склад економічних елементів. 
4. Номенклатура і склад статей витрат. 
5. Планування витрат на виробництво продукції. 

 
Місце плану витрат в загальній структурі плану діяльності 

підприємства. Принципи формування собівартості продукції. Послідовність і 
методика складання плану витрат підприємства. Класифікація витрат за 
ознаками. Методика складання кошторису. Вихідні дані для планування 
витрат. Фактори впливу на витрати підприємства. Номенклатура і склад 
калькуляційних статей витрат. Відмінності між витратами та собівартістю 
продукції. Склад і номенклатура виробничої собівартості. Склад і 
номенклатура витрат операційної діяльності. Планові показники витрат 
підприємства. Планування зниження витрат за техніко-економічними 
факторами. Калькулювання собівартості окремих видів продукції. Складання 
кошторису витрат на виробництво. 
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Тема 12. Фінансове планування і контроль на підприємстві 
 
1. Сучасні підходи до формування фінансової політики підприємства. 
2. Зміст фінансового планування на підприємстві. 
3. Планування розподілу прибутку і потреби у зовнішньому 

фінансуванні. 
 
 
Завдання та зміст фінансового планування. Особливості формування 

фінансової політики на підприємстві. Джерела фінансових ресурсів. 
Механізм формування фінансових результатів діяльності підприємства. 
Механізм витрачання фінансових ресурсів. Напрями ефективного вкладення 
капіталу. Завдання і зміст оперативних фінансових планів. Планування 
фінансових результатів. Баланс доходів і видатків (бюджет підприємства). 
Планування фінансових показників. Система показників фінансового стану 
підприємства. Класифікація доходів підприємства. Планування прибутку 
підприємства. Характеристика бюджету підприємства. Розподіл прибутку 
підприємства. 

 
Тема 13. Планування і контроль оновлення продукції. 

 
1. Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання. 
2. Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції. 
3. Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової 

продукції. 
4. Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової 

продукції. 
5. Сітьові методи планування підготовки виробництва та освоєння 

нових виробів. 
 
План виробництва нової продукції. Методи планування випуску нової 

продукції на підприємстві. Методологічні основи визначення доцільності 
виробництва нової продукції на різних етапах її життєвого циклу. 
Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції. Об’ємно-календарне 
планування підготовки виробництва нової продукції. Стратегія оновлення 
продукції, її значення та місце в загально корпоративній стратегії 
підприємства. Дослідження факторів, що визначають інноваційну або 
консервативну орієнтацію підприємства. Сітьові методи планування 
підготовки виробництва та освоєння нових виробів. 
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Тема 14. Організаційно-технічний розвиток. 
 

1. Планування організаційно-технічного розвитку підприємства. 
2. Порядок формування програми освоєння нових видів продукції 

(робіт, послуг). 
3. Планування підвищення ефективності виробництва. 
4. Джерела фінансування заходів плану організаційно-технічного 

розвитку підприємства. 
 
Основні завдання плану організаційно-технічного розвитку 

підприємства. Комплексне планування технічного розвитку. Принципи, що 
використовуються в процесі формування планів організаційно-технічного 
розвитку. Напрями розвитку нових технологій. План модернізації основних 
засобів. Етапи планування організаційно-технічного розвитку підприємства. 
Сутність техніко-економічного рівня виробництва. Основні показники 
організаційно-технічного рівня виробництва. Порядок формування програми 
освоєння нових видів продукції (робіт, послуг). Етапи планування освоєння 
нової продукції (послуг).  

Планування підвищення ефективності виробництва. Джерела 
фінансування заходів плану організаційно-технічного розвитку підприємства 

 
 

Тема 15. Бізнес-планування. 
 

1. Суть і значення бізнес-планування. 
2. Технологія формування бізнес-плану. 
3. Обґрунтування концепції бізнесу. 
4. Розробка організаційно-виробничого плану. 
5. Планування ресурсного забезпечення бізнесу. 
6. Фінансове планування. 
7. Обговорення бізнес-плану, внесення змін. 
 
Сутність бізнес-планування. Призначення бізнес-планів. Структура 

бізнес-плану. Види бізнес планів. Основні розділи бізнес-плану. Вимоги до 
оформлення бізнес-плану. Планування ресурсного забезпечення бізнесу. 
Умовно-постійні витрати. Умовно-змінні витрати. Фінансове планування. 
Визначення потреби в капіталі. Основні елементи контролю за виконанням 
бізнес-плану. Бізнес-план як перевірка доцільності здійснення 
підприємницької ідеї. Попередження ризикових ситуацій та методи 
запобігання втрат у бізнес-плануванні. 
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Тема 16. Планування системи контролю  
за реалізацією плану. 

 
1. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємстві. 
2. Система контролю на підприємстві. 
3. Організація і планування контролю на підприємстві. 

 
 
Сутність, види, принципи та процес здійснення контролю на 

підприємствах. Фактори впливу на необхідність здійснення контролю. 
Контроль як обов’язкова функція менеджменту. Суб’єкти контролю, Об’єкти 
контролю. Основні завдання контролю. Система контролю, як функція 
управління. Три види контролю, як функція процесу управління. Поточний 
контроль  за ходом виконання виробничих процесів. Етапи в розвитку 
управлінських систем. Основні етапи системи стратегічного контролю. 
Формування відділу контролінгу з метою підвищення ефективності 
контролю за виконанням плану на підприємстві. Система контролінгу на 
підприємстві. Менеджерський контроль.  

 
 

5. Тематика та плани семінарських занять  
 

Тема 1.  
Сутність планування та особливості його здійснення на 

підприємстві 
 

1.1. Сутність системи планування на підприємстві та вимоги до її 
формування. 

1.2. Планування діяльності підприємства як функція виробничого 
менеджменту. 

1.3. Необхідність планування діяльності підприємства. 
1.4. Горизонти планування. 
1.5. Принципи планування. 

 
Перелік питань для дискусії: 

 
1. Сутність планування як сфери людського життя, функції 

виробничого менеджменту. 
2. Роль планування в динамічних і невизначених ситуаціях. 
3. Способи уникнення і зменшення невизначеності у плануванні. 
4. Характеристика принципів планування. 
5. Фактори якості планування. 
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Література: 
1. Зінь Е. А., Турченюк М. О. Планування діяльності підприємства : 

[підручник]. К. : ВД "Професіонал", 2004. С. 5-50.  
2. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Планування діяльності підприємства : [навч. 

посібник]. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. С.7-10. 
3. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін.; за заг. 
ред. В. Є. Москалюка. К. : КНЕУ, 2002. С.17-26. 

4. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : [навч. 
посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 6-9. 

5. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Магнолія плюс", 2004. С. 8-38. 

6. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Новий Світ – 2000", 2003. С.8-22. 

 
Тема 2. 

Система планів на підприємстві 
2.1. Види планів: класифікаційні ознаки, призначення, взаємозв’язок.  
2.2. Методи та інструментарій планових розрахунків. 
2.3. Організація розробки планів на підприємстві.  
2.4. Сутність та еволюція стратегічного планування. 
2.5. Інформаційна база стратегічного планування. 

Перелік питань для дискусії: 
1. Ступінь деталізації планів. 
2. Значення SWOT-аналізу для планування діяльності 

підприємства. 
3. Характеристика централізованої форми планування: її 

переваги і недоліки. 
4.  Характеристика децентралізованої форми планування: її 

переваги і недоліки. 
5. Вимоги до спеціалістів з планування 

Література: 
1. Зінь Е. А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства : 

[підручник]. К. : ВД "Професіонал", 2004. С. 51-65.  
2. Пасічник В. Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства : 

[навч. посібник]. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. С.10-16. 
3. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для 

самост. вивч. дисц.]/М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк 
та ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. К. : КНЕУ, 2002. С.27-37. 

4. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник] К. : Кондор, 2004. С.9-12. 

5. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Магнолія плюс", 2004. С. 22-38. 

6. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Новий Світ – 2000", 2003. С.22-38. 
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Тема 3. 
Маркетингові дослідження, планування збуту і  

контролю продукції 
3.1.Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, 

життєвого циклу продукції і детермінантів попиту. 
3.2. Планування реклами. 
3.3. Комунікаційна політика у здійсненні планів збуту продукції. 
3.4. Планування збуту продукції. 

Перелік питань для дискусії: 
1. Роль планування збуту продукції в системі планування діяльності 

підприємства. 
2. Охарактеризуйте етапи розробки плану збуту продукції. 
3. Розкрийте сутність поняття маркетингових досліджень ринку. 
4. Охарактеризуйте життєвий цикл товару і залежність обсягу його збуту 

від етапів циклу. 
5. Обґрунтуйте чинники впливу на збут продукції. 
6. Яке значення реклами у збільшенні збуту продукції, і які види реклами ви 

знаєте? 
7. Що таке комунікаційна політика, її цілі та інструменти? 
8. Як планується рекламна діяльність підприємства? 
9. Які найбільш поширені методи складання кошторису на рекламні 

витрати? 
Література: 

1. Охріменко В. М. Планування і контроль на підприємстві. Конспект 
лекцій URL : http://eprints.kname.edu.ua/ 

2. Тимошенко В. М.  Планування діяльності підприємства. Конспект 
лекцій URL : http://eprints.kname.edu.ua/ 

3. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : [навч. 
посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 14-17. 

4. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Магнолія плюс", 2004. С. 98-100. 

 
Тема 4. План виробництва і реалізації продукції  

(робіт, послуг) 
4.1. Роль маркетингових досліджень при формуванні виробничої програми 

підприємства. 
4.2. Методи оптимізації виробничої програми підприємства. 
4.3. Значення та методика розрахунку обсягу виробництва продукції у 

вартісному вираженні. 
4.4. Збутова політика підприємства в умовах конкуренції та нестабільного 

зовнішнього середовища. 
4.5. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю. 
4.6. Шляхи поліпшення використання виробничої потужності підприємства. 

 

http://eprints.kname.edu.ua/
http://eprints.kname.edu.ua/
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Перелік питань для дискусії: 
1. Обґрунтуйте необхідність і зміст плану виробництва і реалізації 

продукції. 
2. Особливості планування виробництва продукції в ринкових умовах 

господарювання. 
3. Характеристика сукупного попиту і сукупної пропозиції. 
4. Характеристика агрегованих планів випуску продукції. 
5. Характеристика моделей взаємодії попиту, випуску і виробничої 

потужності. 
Література: 

1. Зінь Е. А., Турченюк М. О. Планування діяльності підприємства : 
[підручник]. К. : ВД "Професіонал", 2004. С.75-136.  

2. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Планування діяльності підприємства : 
[навч. посібник]. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. С.23-42. 

3. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для 
самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк 
та ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. К. : КНЕУ, 2002. С.38-82. 

4. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 17-30. 

5. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Магнолія плюс", 2004. С. 83-106. 

 
 

Тема 5. Тактичне планування на підприємстві 
5.1. Порівняльний аналіз тактичного та стратегічного плану 

підприємства. 
5.2. Характеристика вихідних даних для тактичного планування. 
5.3. Характеристика структури плану та основних показників 

діяльності підприємства. 
5.4. Сучасний інструментарій обґрунтування тактичних планових 

рішень.  
Перелік питань для дискусії: 

1. Обґрунтуйте відмінності тактичного планування від інших видів планів. 
2. Відмінності у плануванні в різних країнах. 
3. Відмінність між нормою і нормативом. 
4. Творчий підхід працівників – як інструмент обґрунтування планових 

рішень. 
5. Використання адаптивного пошуку при плануванні управлінських 

ситуацій. 
6. Застосування методу аналізу граничних витрат. 
7. Характеристика сучасних економіко-математичних методів 

застосовуваних у плануванні. 

 



 20 

Література: 
1. Зінь Е. А., Турченюк М. О. Планування діяльності підприємства : 

[підручник]. К. : ВД "Професіонал", 2004. С. 58-65.  
2. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 

Львів : "Магнолія плюс", 2004. С. 224-237. 
3. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 

Львів : "Новий Світ – 2000", 2003. С. 224-237. 
4. Тактичне планування на підприємстві. URL: http://zaz-

tuning.org.ua/zmistovnij-modul-2-taktichne-planuvannya-na.htm 
 

Тема 6. Оперативно-календарне планування і контроль. 
6.1. Роль оперативно-календарного планування та регулювання в 

ефективній організації виробництва. 
6.2. Календарно-планові нормативи – основа планування. 
6.3. Оперативно-календарне планування і контроль на підприємствах 

різних типів виробництва. 
6.4. Оцінка якості системи оперативно-календарного планування і 

контролю. 
Перелік питань для дискусії: 

1. Оперативно-календарне планування, його значення в організації 
виробництва продукції підприємства в ринкових умовах. 

2. Рівномірність і ритмічність виробництва, поняття, значення. 
Економічні наслідки нерівномірної та неритмічної роботи 
підприємства. 

3. Які основні показники рівномірного та ритмічного перебігу 
виробництва, методи їх визначення? 

4. Особливості-оперативно-календарного планування в одиничному 
виробництві, порядок проходження замовлення на виробництво виробів. 

5. Системи оперативно-календарного планування серійного виробництва. 
6. Які розрахунки виконуються у процесі оперативно-календарного 

планування на підприємствах масового типу виробництва. 
Література: 

1. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для 
самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк 
та ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. К. : КНЕУ, 2002. С.60-82. 

2. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 89-93. 

3. Зміст і завдання оперативно-календарного планування. URL: 
http://buklib.net/books/24821/ 

4. Оперативно-календарне планування. URL : 
http://vsau.vin.ua/b04213/literat/view/getfile 

 

http://buklib.net/books/24821/
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Тема 7. Матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) 
7.1. Завдання, зміст, порядок розробки плану МТЗ. 
7.2. Показники та вихідні дані для складання плану МТЗ. 
7.3. Методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах. 
7.4. Планування запасів матеріальних ресурсів. 
7.5. Взаємозв’язок виробничих запасів з показниками ефективності 

виробництва. 
Перелік питань для дискусії: 

1. Сформулюйте основні завдання МТЗ виробництва. 
2. Відмінності між ресурсним, матеріальним та матеріально-технічним 

забезпеченням. 
3. Обґрунтуйте функції та інформаційну базу планування МТЗ. 
4. Охарактеризуйте види запасів та методику визначення рівня виробничих 

запасів. 
5. Шляхи удосконалення матеріально-технічного забезпечення підприємства. 
6. Обґрунтування виробничої програми матеріально-технічними ресурсами. 

Література: 
1. Зінь Е. А. Планування діяльності підприємства : [підручник] / Е. А. Зінь, 

М. О. Турченюк. – К. : ВД "Професіонал", 2004. – С. 137-160.  
2. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін.; за заг. 
ред. В. Є. Москалюка. – К. : КНЕУ, 2002. – С.83-96. 

3. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : [навч. 
посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 37-44. 

4. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Магнолія плюс", 2004. С. 128-142. 

5. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Новий Світ – 2000", 2003. С.128-142. 

 
 

Тема 8. Забезпечення операційної діяльності  
виробничою потужністю 

 
8.1. Формування виробничої програми в ринкових умовах і 

обґрунтування виробничою потужністю підприємства. 
8.2. Шляхи поліпшення використання виробничої потужності 

підприємства. 
8.3. Заміщення факторів виробництва та ліквідація диспропорцій 

виробничих підрозділів підприємства. 
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Перелік питань для дискусії: 
1. Які фактори визначають виробничу потужність підприємства? 
2. Розкрийте зміст понять: "вузьке місце", "провідна ланка", "пропускна 

спроможність обладнання". 
3. Як обчислюється виробнича потужність в одно номенклатурному 

масовому чи крупносерійному виробництві? 
4. Дайте характеристику методики визначення виробничої потужності для 

умов серійного виробництва. 
5. Які основні етапи обчислення виробничої потужності для умов 

багатономенклатурного одиничного та дрібносерійного виробництва? 
6. Як проводиться обґрунтування виробничої програми потужністю 

підприємства? 
7. Які показники характеризують використання виробничої потужності, 

методика їх обчислення? 
8. Охарактеризуйте основні фактори виробництва та їх заміщеність. 
Література: 

1. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для 
самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк 
та ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. – К. : КНЕУ, 2002. – С.96-114. 

2. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]/ Г. М. Тарасюк. – К. : Кондор, 2004. – С. 31-37. 

3. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю. URL : 
http://vsau.vin.ua/b04213/literat/view/getfile 

4. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю. URL : 
http://lib.lntu.info/books/fb/mm/2010/10-084/page13.html 

 
Тема 9. Персонал і оплата праці 

9.1. Завдання і зміст планування персоналу та оплати праці. 
9.2. Характеристика планових показників з праці. 
9.3. Принципи формування структури персоналу. 
9.4. Методи формування фонду оплати праці. 

Перелік питань для дискусії: 
1. Охарактеризуйте гнучкі системи оплати праці. 
2. Розкрийте сутність планування соціально-трудових відносин. 
3. Склад плану соціального розвитку підприємства. 
4. Завдання колективних договорів (угод). 
5. Особливості оплати праці в умовах ринкової економіки. 
6. Регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві. 
7. Вдосконалення мотиваційних факторів у сучасному підприємництві. 
8. Вдосконалення соціально-трудових відносин в умовах ринкового режиму 

господарювання. 
 

http://vsau.vin.ua/b04213/literat/view/getfile
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Література: 
1. Зінь Е. А., Турченюк М. О. Планування діяльності підприємства : 

[підручник]. К. : ВД "Професіонал", 2004. С. 161-184.  
2. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Планування діяльності підприємства : 

[навч. посібник]. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. С.43-78. 
3. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для 

самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк 
та ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. – К. : КНЕУ, 2002. – С.114-134. 

4. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 44-57. 

5. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Магнолія плюс", 2004. С. 142-167. 

6. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Новий Світ – 2000", 2003. С.142-167. 

 
Тема 10. Виробнича інфраструктура. 

10.1.Шляхи вирішення питання забезпечення підприємств 
технологічним оснащенням. 

10.2. Автоматизація планування, регулювання запасів інструменту та 
облік його руху. 

10.3.Внутрішньозаводські проблеми управління ремонтним 
виробництвом та шляхи їх вирішення. 

10.4. Мотивація праці робітників ремонтного виробництва. 
10.5.Сучасні тенденції розвитку та проблеми функціонування 

інструментального господарства.  
 

Перелік питань для дискусії: 
1. Як впливає кооперація та спеціалізація на обсяги робіт з виготовлення 

інструментів та структуру інструментальних цехів? 
2. Що впливає на розміри запасів та оборотного фонду інструментів? 
3. Чому на підприємствах ремонтно-механічні цехи досягають значних 

розмірів? 
4. За рахунок чого можна скоротити обсяги ремонтних робіт? 
5. Які системи та форми оплати праці доцільно застосовувати для 

робітників по ремонтному обслуговуванню устаткування? 
6. У чому полягають особливості функціонування підрозділів виробничої 

інфраструктури? 
7. Які вихідні дані використовуються при плануванні потреби в 

інструментах? 
8. Як обчислити кількістю слюсарів із ремонту та технічного 

обслуговування устаткування? 
9. Як обчислюється потреба підприємства в енергії та паливі? 
10. Що є основою планування потреби в усіх видах енергії? 
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11. Які види робіт включаються у виробничу програму транспортного цеху? 
12. Які калькуляційні одиниці застосовуються при планування собівартості 

транспортних послуг? 
Література: 

1. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для 
самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та 
ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. К. : КНЕУ, 2002. С.134-166. 

2. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : [навч. 
посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 57-64. 

3. Москалюк В. Є. Планування діяльності підприємства. URL : 
http://nashaucheba.ru/ 

4. Виробнича інфраструктура. URL : 
http://vsau.vin.ua/b04213/literat/view/getfile 

 
Тема 11. Витрати виробництва 

11.1.Собівартість продукції та витрати підприємства. 
11.2. Призначення та порядок розробки плану витрат підприємства. 
11.3. Класифікація витрат на виробництва. 
11.4. Характеристика економічних елементів витрат. 
11.5. Планування показників зниження собівартості продукції. 

Перелік питань для дискусії: 
1. Планування собівартості продукції в ринкових умовах 

господарювання. 
2. Ринкова доцільність та шляхи зниження собівартості продукції. 
3. Характеристика методів і моделей управління витратами. 
4. Сутність реформування собівартості продукції. 
5. Взаємозв’язок "витрати – ціна – доходи". 
6. Відмінності між витратами та собівартістю продукції. 
7. Суть кошторису, його призначення, склад. 
8. Методика обчислення основних статей кошторису витрат на 

виробництво. 
Література: 
1. Зінь Е. А., Турченюк М. О. Планування діяльності підприємства : 

[підручник]. К. : ВД "Професіонал", 2004. С. 201-221.  
2. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Планування діяльності підприємства : 

[навч. посібник]. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. С.79-100. 
3. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для 

самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк 
та ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. К. : КНЕУ, 2002. С.166-179. 

4. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 64-71. 

 

http://nashaucheba.ru/
http://vsau.vin.ua/b04213/literat/view/getfile
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5. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Магнолія плюс", 2004. С. 167-200. 

6. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Новий Світ – 2000", 2003. С. 167-200. 

 
Тема 12. Фінансове планування і контроль на підприємстві. 

 
12.1. Завдання, зміст, вихідні дані для складання фінансового плану 

підприємства. 
12.2. Планування фінансових результатів діяльності підприємства. 
12.3. Оцінка фінансового стану та показники прибутковості 

підприємства. 
12.4. Розподіл прибутку підприємства 
12.5. Планування потреби у зовнішньому фінансуванні. 

 
Перелік питань для дискусії: 

 
1. Сучасні підходи до формування фінансової політики підприємства. 
2. Забезпечення фінансової стійкості і стабільності підприємства в 

ринкових умовах господарювання. 
3. Вплив зовнішнього середовища на фінансовий стан підприємства. 
4. Особливості фінансового планування на малих підприємствах. 
5. Планування потреби у фінансових ресурсах. 
6. Характеристика бюджету та формування бюджету готівки 

підприємства 
7. Оцінка ефективності інвестицій на підприємстві. 
8. Удосконалення управління фінансовими ресурсами на підприємстві. 
9. Формування стратегічних фінансових планів підприємств. 

Література: 
1. Зінь Е. А., Турченюк М. О. Планування діяльності підприємства : 

[підручник]. К. : ВД "Професіонал", 2004. С. 221-250.  
2. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Планування діяльності підприємства : 

[навч. посібник]. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. С.139-166. 
3. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для 

самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та 
ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. К. : КНЕУ, 2002. С. 179-199. 

4. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : [навч. 
посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 71-76. 

5. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Магнолія плюс", 2004. С. 200-223. 
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Тема 13. Планування і контроль оновлення продукції 
 

13.1.Фінансове обґрунтування рішень щодо оновлення продукції. 
 13.2. Методи оцінки та вибір проектів оновлення продукції на 

підприємстві. 
13.3. Стратегія оновлення продукції, її значення та місце в загально 

корпоративній стратегії підприємства. 
13.4. Дослідження факторів, що визначають інноваційну або 

консервативну орієнтацію підприємства. 
13.5. Стратегія збуту та просування нової продукції на ринку. 
13.6. Оцінка процесу сприйняття ринком нової продукції. 
13.7. Оцінка можливостей завоювання та розширення ринків збуту 

нової продукції. 
 

Перелік питань для дискусії: 
 

1. Що таке життєвий цикл продукції, який його склад і структура? 
2. Який зміст і етапи науково-технічної підготовки виробництва нової 

продукції? 
3. Які основні завдання підготовки виробництва нової продукції у 

сучасних умовах господарювання? 
4. Які є закономірності зміни трудомісткості виготовлення одиниці 

виробу? Що таке "криві освоєння"? 
5. Які особливості побудови графіків зміни собівартості, якщо "криві 

освоєння" мають різні характеристики? 
6. Які особливості складання кошторису витрат на підготовку 

виробництва нової продукції? 
7. Що таке критичний шлях на сітьових графіках та які є види шляхів 

у сітьових моделях? 
8. Які є критерії оптимізації сітьових моделей? 
Література: 
1. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для 

самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк 
та ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. К. : КНЕУ, 2002. С. 199-225. 

2. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 76-81.  

3. Планування і контроль оновлення продукції. URL : 
kntu.net.ua/index.php/ukr/folder 

4. Охріменко В. М. Планування і контроль на підприємстві. Конспект 
лекцій URL : http://eprints.kname.edu.ua/ 

 
 

http://eprints.kname.edu.ua/
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Тема 14. Організаційно-технічний розвиток 
 

14.1.Техніко-економічний рівень виробництва, його основні елементи 
та структура. 

14.2. Основні фактори технічного та організаційного рівня розвитку 
підприємства. 

14.3. Процедура складання планів технічного та організаційного 
розвитку підприємства, їх основні складові. 

14.4. Методика оцінки ефективності організаційно-технічних заходів на 
підприємстві. 

 
Перелік питань для дискусії: 

 
1. Яка сутність техніко-економічного рівня виробництва? 
2. У чому полягають завдання та які принципи планування інновацій? 
3. Які основні фактори технічного рівня виробництва? 
4. Охарактеризуйте співвідношення між поняттями "інновація", 

"технологічний розвиток", "організаційний розвиток". 
5. Які основні етапи технічного й організаційного розвитку? 
6. Які Вам відомі показники, що застосовуються для визначення 

ефективності реалізації технічно-організаційних заходів? 
7. Організаційний рівень виробництва: сутність, фактори, що його 

визначають. 
8. Які є методичні підходи до оцінки інноваційних проектів? 
9. Які методи використовуються для розробки науково-технічних 

прогнозів? 
 
Література: 
 
1. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для 

самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк 
та ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. К. : КНЕУ, 2002. С. 225-237. 

2. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]. К. : Кондор, 2004. С.  81-87. 

3. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Магнолія плюс", 2004. С.  108-128. 

4. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Новий Світ – 2000", 2003. С. 108-128. 
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Тема 15. Бізнес-планування 
 

15.1.Основні види і розділи бізнес-планів. 
15.2. Загальна процедура складання бізнес-плану. Вимоги до елементів 

стандартного бізнес-плану. 
15.3. Методи обґрунтування майбутнього обсягу виробництва і 

продажу продукції. 
15.4. Методика ресурсного забезпечення майбутнього бізнесу. 
15.5. Методика формування фінансового плану. 

 
 

Перелік питань для дискусії: 
 

1. Що впливає на зміст і структуру бізнес-планів? 
2. Як оцінюється середовище при створенні підприємницької структури? 
3. Як здійснюється врахування ризиків у бізнесі. 
4. Охарактеризуйте процедуру презентації бізнес-плану. 
5. Обґрунтування кількох підприємницьких ідей, спрямованих на 

організацію власного бізнесу в різних сферах і видах діяльності 
(торгівля, виробництво, сфера послуг). 

6. Аналіз і оцінка рівня складання кількох бізнес-планів (виявлення 
помилок, неточностей в їх обґрунтуванні). 
 
Література: 
 
1. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Планування діяльності підприємства : 

[навч. посібник]. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. С.101-
111. 

2. Планування діяльності підприємства : [навч.-метод. посібник для 
самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк 
та ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. К. : КНЕУ, 2002. С.238-249. 

3. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 87-89. 

4. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Магнолія плюс", 2004. С. 238-256. 

5. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник]. 
Львів : "Новий Світ – 2000", 2003. С. 238-256. 
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6. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 
 
 

Самостійна робота є невід’ємною частиною навчального процесу і 

основою пізнавальної діяльності студента. Метою навчально-методичного 

комплексу є конкретизація самостійної роботи студента для всебічного 

підвищення рівня знань, раціоналізації процесів підготовки, виконання і 

захисту самостійної роботи, єдності навчальної та науково-дослідної роботи. 

Освоєння курсу відповідно до програми передбачає самостійне 

опрацювання студентом літературних джерел, вивчення теоретичних питань 

тем, виконання практичних завдань. 

 Навчальні завдання за кожною темою містять перелік питань, 

літературних джерел і практичних завдань. 

 Викладач курсу спрямовує і контролює самостійну роботу студента, 

встановлює час консультацій та термін виконання самостійної роботи за 

кожною темою курсу. 

Змістом самостійної роботи студентів є вивчення теоретичних питань, 

підготовка до семінарських занять. 

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на 

практичних і семінарських заняттях у формі поточного контролю та 

перевірки якості виконання домашніх завдань. 
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Перелік запитань і завдань, що виносяться на самостійне та 
індивідуальне опрацювання студентами: 

№ 
п/п 

 

Тематика модулів та зміст самостійної 
роботи 

Кіль- 
кість 
год. 

Рекомендована література 

1 2 3 4 
1. Сутність планування та особливості 

його здійснення на підприємстві 
• Сутність планування як сфери 

людського життя, функції 
виробничого менеджменту. 

• Роль планування в динамічних і 
невизначених ситуаціях. 

• Способи уникнення і зменшення 
невизначеності у плануванні. 

• Характеристика принципів 
планування. 

• Фактори якості планування. 
 

5 1. Зінь Е. А., Турченюк М. О.  
Планування діяльності 
підприємства : [підручник]. К. : ВД 
"Професіонал", 2004. С. 5-50.  
2. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. 
 Планування діяльності підприєм-
ства : [навч. посібник]. Київ : Центр 
навчальної літератури, 2005. С.7-10. 
3. Планування діяльності під-
приємства : [навч.-метод. посібник 
для самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, 
Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк 
та ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. 
К. : КНЕУ, 2002. С.17-26. 
4. Тарасюк Г. М. Планування 
діяльності підприємства. 
Практикум : [навч. посібник]. К. : 
Кондор, 2004. С. 6-9. 
5. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Магнолія плюс", 
2004. С. 8-38. 
6. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Новий Світ – 
2000", 2003. С.8-22. 

2. Система планів на підприємстві 
• Ступінь деталізації планів. 
• Значення SWOT-аналізу для 

планування діяльності підприємства. 
• Характеристика централізованої 

форми планування: її переваги і 
недоліки. 

•  Характеристика децентралізованої 
форми планування: її переваги і 
недоліки. 

• Вимоги до спеціалістів з планування 
 

5 1. Зінь Е. А., Турченюк М.О. 
Планування діяльності 
підприємства : [підручник]. К. : ВД 
"Професіонал", 2004. С. 51-65.  
2. Пасічник В. Г., Акіліна О.В. 
Планування діяльності підприєм-
ства : [навч. посібник]. К.: Центр 
навчальної літератури, 2005.С.10-16. 
3. Планування діяльності під-
приємства : [навч.-метод. посібник 
для самост. вивч. дисц.]/М.А. Бєлов, 
Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк 
та ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. 
К. : КНЕУ, 2002. С.27-37. 
4. Тарасюк Г. М. Планування 
діяльності підприємства. Практи-
кум : [навч. посібник] К. : Кондор, 
2004. С.9-12. 
5. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Магнолія плюс", 
2004. С. 22-38. 
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3. Маркетингові дослідження, 

планування збуту і контролю 
продукції 

• Роль планування збуту продукції в 
системі планування діяльності 
підприємства. 

• Охарактеризуйте етапи розробки 
плану збуту продукції. 

• Розкрийте сутність поняття 
маркетингових досліджень ринку. 

• Охарактеризуйте життєвий цикл 
товару і залежність обсягу його 
збуту від етапів циклу. 

• Обґрунтуйте чинники впливу на збут 
продукції. 

• Яке значення реклами у збільшенні 
збуту продукції, і які види реклами ви 
знаєте? 

• Що таке комунікаційна політика, її 
цілі та інструменти? 

• Як планується рекламна діяльність 
підприємства? 

• Які найбільш поширені методи 
складання кошторису на рекламні 
витрати? 

 

5 1. Охріменко В. М. Планування і 
контроль на підприємстві. Конспект 
лекцій URL : 
http://eprints.kname.edu.ua/ 
2. В. М. Тимошенко. Планування 
діяльності підприємства. Конспект 
лекцій URL : 
http://eprints.kname.edu.ua/ 
3. Тарасюк Г. М. Планування 
діяльності підприємства. 
Практикум : [навч. посібник]. К. : 
Кондор, 2004. С. 14-17. 
4. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Магнолія плюс", 
2004. С. 98-100. 

 

4. План виробництва і реалізації 
продукції (робіт, послуг) 

• Обґрунтуйте необхідність і зміст 
плану виробництва і реалізації 
продукції. 

• Особливості планування виробництва 
продукції в ринкових умовах 
господарювання. 

• Характеристика сукупного попиту і 
сукупної пропозиції. 

• Характеристика агрегованих планів 
випуску продукції. 

• Характеристика моделей взаємодії 
попиту, випуску і виробничої 
потужності. 

 

5 1. Зінь Е. А., Турченюк 
М. О. Планування діяльності 
підприємства : [підручник]. К. : ВД 
"Професіонал", 2004. С.75-136.  
2. Пасічник В. Г., Акіліна 
О. В. Планування діяльності 
підприємства : [навч. посібник]. 
Київ : Центр навчальної літератури, 
2005. С.23-42. 
3. Планування діяльності 
підприємства : [навч.-метод. 
посібник для самост. вивч. дисц.]/ 
М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, 
В. Є. Москалюк та ін.; за заг. ред. 
В. Є. Москалюка. К. : КНЕУ, 2002. 
С.38-82. 
4. Тарасюк Г. М. Планування 
діяльності підприємства. 
Практикум : [навч. посібник]. К. : 
Кондор, 2004. С. 17-30. 
5. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Магнолія плюс", 
2004. С. 83-106. 

 
 

http://eprints.kname.edu.ua/
http://eprints.kname.edu.ua/
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5. Тактичне планування на підприємстві 

• Обґрунтуйте відмінності тактич-
ного планування від інших видів 
планів. 

• Відмінності у плануванні в різних 
країнах. 

• Відмінність між нормою і 
нормативом. 

• Творчий підхід працівників – як 
інструмент обґрунтування планових 
рішень. 

• Використання адаптивного пошуку 
при плануванні управлінських 
ситуацій. 

• Застосування методу аналізу 
граничних витрат. 

• Характеристика сучасних економіко-
математичних методів застосо-
вуваних у плануванні. 

 
 
 

5 1. Зінь Е. А., Турченюк 
М. О. Планування діяльності 
підприємства : [підручник]. К. : ВД 
"Професіонал", 2004. С. 58-65.  

2. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Магнолія плюс", 
2004. С. 224-237. 

3. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Новий Світ – 
2000", 2003. С. 224-237. 

4. Тактичне планування на 
підприємстві. URL: http://zaz-
tuning.org.ua/zmistovnij-modul-2-
taktichne-planuvannya-na.htm 

 

6. Оперативно-календарне планування і 
контроль. 

• Оперативно-календарне планування, 
його значення в організації 
виробництва продукції підприємства 
в ринкових умовах. 

• Рівномірність і ритмічність 
виробництва, поняття, значення. 
Економічні наслідки нерівномірної та 
неритмічної роботи підприємства. 

• Які основні показники рівномірного 
та ритмічного перебігу виробництва, 
методи їх визначення? 

• Особливості оперативно-календар-
ного планування в одиничному 
виробництві, порядок проходження 
замовлення на виробництво виробів. 

• Системи оперативно-календарного 
планування серійного виробництва. 

• Які розрахунки виконуються у 
процесі оперативно-календарного 
планування на підприємствах 
масового типу виробництва. 

 
 
 
 
 

5 1. Планування діяльності 
підприємства : [навч.-метод. посібник 
для самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, 
Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та 
ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. К. : 
КНЕУ, 2002. С.60-82. 
2. Тарасюк Г. М. Планування 
діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 
89-93. 
3. Зміст і завдання оперативно-
календарного планування. URL: 
http://buklib.net/books/24821/ 
4. Оперативно-календарне 
планування. URL : 
http://vsau.vin.ua/b04213/literat/view/ge
tfile 
 

 

http://buklib.net/books/24821/
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7. Забезпечення операційної діяльності 

виробничою потужністю 
• Які фактори визначають виробничу 

потужність підприємства. 
• Розкрийте зміст понять: "вузьке 

місце", "провідна ланка", "пропускна 
спроможність обладнання". 

• Як обчислюється виробнича 
потужність в одно 
номенклатурному масовому чи 
крупносерійному виробництві? 

• Дайте характеристику методики 
визначення виробничої потужності 
для умов серійного виробництва. 

• Які основні етапи обчислення 
виробничої потужності для умов 
багато номенклатурного одиничного 
та дрібносерійного виробництва? 

• Як проводиться обґрунтування 
виробничої програми потужністю 
підприємства? 

• Охарактеризуйте основні фактори 
виробництва та їх заміщеність. 

 

3 1. Планування діяльності 
підприємства : [навч.-метод. посібник 
для самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, 
Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та 
ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. – К. : 
КНЕУ, 2002. – С.96-114. 
2. Тарасюк Г. М. Планування 
діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]/ Г. М. Тарасюк. – К. : 
Кондор, 2004. – С. 31-37. 
3. Забезпечення операційної 
діяльності виробничою потужністю. 
URL : 
http://vsau.vin.ua/b04213/literat/view/ge
tfile 
4. Забезпечення операційної 
діяльності виробничою потужністю. 
URL : 
http://lib.lntu.info/books/fb/mm/2010/10
-084/page13.html 
 

8. Персонал і оплата праці 
• Охарактеризуйте гнучкі системи 

оплати праці. 
• Розкрийте сутність планування 

соціально-трудових відносин. 
• Склад плану соціального розвитку 

підприємства. 
• Завдання колективних договорів 

(угод). 
• Особливості оплати праці в умовах 

ринкової економіки. 
• Регулювання соціально-трудових 

відносин на підприємстві. 
• Вдосконалення мотиваційних 

факторів у сучасному 
підприємництві. 

• Вдосконалення соціально-трудових 
відносин в умовах ринкового режиму 
господарювання. 

 

4 1. Зінь Е. А., Турченюк М. О.  
Планування діяльності підприємства : 
[підручник]. К. : ВД "Професіонал", 
2004. С. 161-184.  
2. Пасічник В. Г., Акіліна О. В.  
Планування діяльності підприємства : 
[навч. посібник]. Київ : Центр 
навчальної літератури, 2005. С.43-78. 
3. Планування діяльності підпри-
ємства : [навч.-метод. посібник для 
самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, 
Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та 
ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. – К. : 
КНЕУ, 2002. – С.114-134. 
4. Тарасюк Г. М. Планування 
діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]. К.: Кондор, 2004. С. 
44-57. 
5. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Магнолія плюс", 
2004. С. 142-167. 
6. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Новий Світ – 
2000", 2003. С.142-167. 
 

 

http://vsau.vin.ua/b04213/literat/view/getfile
http://vsau.vin.ua/b04213/literat/view/getfile
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9. Витрати виробництва 

• Планування собівартості продукції в 
ринкових умовах господарювання. 

• Ринкова доцільність та шляхи 
зниження собівартості продукції. 

• Характеристика методів і моделей 
управління витратами. 

• Сутність реформування 
собівартості продукції. 

• Взаємозв’язок "витрати – ціна – 
доходи". 

• Відмінності між витратами та 
собівартістю продукції. 

• Суть кошторису, його призначення, 
склад. 

• Методика обчислення основних 
статей кошторису витрат на 
виробництво. 

 

2 1. Зінь Е. А., Турченюк М. О.  
Планування діяльності підприємства : 
[підручник]. К. : ВД "Професіонал", 
2004. С. 201-221.  
2. Пасічник В. Г., Акіліна О. В.  
Планування діяльності підприємства : 
[навч. посібник]. Київ : Центр навч. 
літератури, 2005. С.79-100. 
3. Планування діяльності 
підприємства : [навч.-метод. посібник 
для самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, 
Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та 
ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. К. : 
КНЕУ, 2002. С.166-179. 
4. Тарасюк Г. М. Планування 
діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 
64-71. 
5. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Магнолія плюс", 
2004. С. 167-200. 
6. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Новий Світ – 
2000", 2003. С. 167-200. 

10. Фінансове планування і контроль на 
підприємстві. 

• Сучасні підходи до формування 
фінансової політики підприємства. 

• Забезпечення фінансової стійкості і 
стабільності підприємства в 
ринкових умовах господарювання. 

• Вплив зовнішнього середовища на 
фінансовий стан підприємства. 

• Особливості фінансового планування 
на малих підприємствах. 

• Планування потреби у фінансових 
ресурсах. 

• Характеристика бюджету та 
формування бюджету готівки 
підприємства 

• Оцінка ефективності інвестицій на 
підприємстві. 

• Удосконалення управління 
фінансовими ресурсами на 
підприємстві. 

• Формування стратегічних 
фінансових планів підприємств. 

 

2 1. Зінь Е. А. Планування 
діяльності підприємства : [підручник] 
/ Е. А. Зінь, М. О. Турченюк. – К. : ВД 
"Професіонал", 2004. – С. 221-250.  

2. Пасічник В. Г. Акіліна О. В.  
Планування діяльності підприємства : 
[навч. посібник]. Київ : Центр навч. 
літератури, 2005. – С.139-166. 

3. Планування діяльності 
підприємства : [навч.-метод. посібник 
для самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, 
Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та 
ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. – К. : 
КНЕУ, 2002. – с. 179-199. 

4. Тарасюк Г. М. Планування 
діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]/ Г. М. Тарасюк. – К. : 
Кондор, 2004. – С. 71-76. 

5. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]/ Л. А. Швайка. – Львів : 
"Магнолія плюс", 2004. – С. 200-223. 
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1 2 3 4 
11. Планування і контроль оновлення 

продукції 
• Що таке життєвий цикл продукції, 

який його склад і структура? 
• Який зміст і етапи науково-технічної 

підготовки виробництва нової 
продукції? 

• Які основні завдання підготовки 
виробництва нової продукції у 
сучасних умовах господарювання? 

• Які є закономірності зміни 
трудомісткості виготовлення 
одиниці виробу? Що таке "криві 
освоєння"? 

• Які особливості побудови графіків 
зміни собівартості, якщо "криві 
освоєння" мають різні 
характеристики? 

• Які особливості складання 
кошторису витрат на підготовку 
виробництва нової продукції? 

• Що таке критичний шлях на 
сітьових графіках та які є види 
шляхів у сітьових моделях? 

• Які є критерії оптимізації сітьових 
моделей? 

 

3 1. Зінь Е. А., Турченюк 
М. О. Планування діяльності 
підприємства : [підручник]. К. : ВД 
"Професіонал", 2004. С. 221-250.  
2. Пасічник В. Г., Акіліна 
О. В. Планування діяльності 
підприємства : [навч. посібник]. 
Київ : Центр навчальної літератури, 
2005. С.139-166. 
3. Планування діяльності 
підприємства : [навч.-метод. посібник 
для самост. вивч. дисц.]/ М.А. Бєлов, 
Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та 
ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. К. : 
КНЕУ, 2002. С. 179-199. 
4. Тарасюк Г. М. Планування 
діяльності підприємства. Практикум : 
[навч. посібник]. К. : Кондор, 2004. С. 
71-76. 
5. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Магнолія плюс", 
2004. С. 200-223. 

12. Організаційно-технічний розвиток 
• У чому полягають завдання та які 

принципи планування інновацій? 
• Які основні фактори технічного рівня 

виробництва? 
• Охарактеризуйте співвідношення 

між поняттями "інновація", 
"технологічний розвиток", 
"організаційний розвиток". 

• Які основні етапи технічного й 
організаційного розвитку? 

• Які Вам відомі показники, що 
застосовуються для визначення 
ефективності реалізації технічно-
організаційних заходів? 

• Організаційний рівень виробництва: 
сутність, фактори, що його 
визначають. 

• Які методи використовуються для 
розробки науково-технічних 
прогнозів? 

 

2 1. Планування діяльності 
підприємства : [навч.-метод. 
посібник для самост. вивч. дисц.]/ 
М.А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, 
В. Є. Москалюк та ін.; за заг. ред. 
В. Є. Москалюка. К. : КНЕУ, 2002. 
С. 225-237. 

2. Тарасюк Г. М. Планування 
діяльності підприємства. 
Практикум : [навч. посібник]. К. : 
Кондор, 2004. С.  81-87. 

3. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Магнолія плюс", 
2004. С.  108-128. 

4. Швайка Л. А. Планування 
діяльності підприємства : [навч. 
посібник]. Львів : "Новий Світ – 
2000", 2003. С. 108-128. 
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7. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю.  

 
1. Загальна структура підприємства включає: 
а) основні, допоміжні та. обслуговуючі цехи; 
б) виробничу структуру; 
в) підсобні цехи та господарства; 
г) організації та установи, що займаються обслуговуванням працівників 

підприємства; 
д) апарат управління підприємства. 
2. Під плануванням діяльності підприємства розуміють: 
а) порівняння основних показників його розвитку у звітному і базовому 

періодах; 
б) процес визначення цілей підприємства, а також засобів і шляхів їх 

досягнення; 
в) розрахунок майбутньої величини прибутків; 
г) аналіз перспектив розвитку підприємства в порівнянні з іншими 

підприємствами тієїж галузі. 
 

3. Обсяг виробництва обчислюється: 
а) ОВ = ОП - ІП + Ік; 
б) ОВ = ОП - ВП + Вк; 
в)ОВ  =ОП-З П  +  Зк; 
г) О В = ОП - ГП + ГК 
де: ОП - обсяг поставок в натуральних одиницях; 
ВП, Вк - залишки продукції відвантаженої, за яку термін сплати не 

настав і продукції на відповідальному збереженні на початок і 
кінець планового періоду, грн. 

4. Найважливішими принципами планування є: 
а) вірне обґрунтування та вибір мети і кінцевих результатів діяльності 

підприємства; 
б) зв'язок і взаємозалежність планових і фактичних показників; 
в) оптимальність використання ресурсів; 
г) системність і безперервність планування; 
д) суб'єктивна оцінка майбутнього стану підприємства; 
е) мобільність; 
є) врахування життєвого циклу товарів; 
ж) збалансованість. 
 

5. Натуральними показниками виробничої програми є: 
а) номенклатура; 
б) обсяг випуску найважливіших видів комплектуючих; 
в) споживання основних видів сировини; 
г) випуск товарів для експорту; 
д) асортимент. 
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6. Ринок як інструмент управління характеризується: 
а) економічною свободою людини; 
б) підпорядкування особистих інтересів членів колективу загальним; 
в) дією законів попиту і пропозиції; 
г) рівновагою інтересів; 
д) дією економічних норм і нормативів. 

7. Місячний план виробництва обчислюється: 

а) .
..

.... ãðí
Ò

KTNQ
ÌÐ

ÏÎÒÓÆÂÈÊPP
CPM

ÏË
⋅⋅

=  

б) .
..

.... ãðí
Ò

KTNQ
ÐÐ

ÏÎÒÓÆÂÈÊÌP
CPM

ÏË
⋅⋅

= . 

де: - NCPT - середньорічна потужність; 
Тр.м. - кількість робочих днів відповідного місяця ; 
Тр.р. - кількість робочих днів у році; 
КВИК.ПОТУЖ < 0,85  КВИК.ПОТУЖ. < 0,95 

 
8. Процес планування - це: 
а) розрахунок виробничої програми; 
б) розрахунок планового прибутку; 
в) визначення головних цілей підприємства та шляхів їх досягнення. 
9. Яка відповідь неправильна? Систему показників планів можна 

класифікувати за такими взаємно-протилежними групами: 
а) натуральні ←→ вартісні; 
б) максимальні ←→ мінімальні; 
в) кількісні ←→ якісні; 
г) абсолютні ←→ відносні; 
д) обсягові ←→ питомі;  
 ж)   проміжні ←→ кінцеві. 
10. Потужність підприємства - це: 
а) максимальна кількість продукції, яку підприємство виробляє за рік; 
б) максимальне виробництво продукції за 1 год.; 
в) максимальна, кількість продукції, виробленої за добу;  
г ) максимальні витрати сировини на одиницю продукції. 
11. Не належить до принципів управління: 
а) дисципліна; 
б) чіткий розподіл праці; 
в) адміністративний вплив; 
г) функціональні взаємовідносини; 
д) заохочення ініціативи; 
е) рівна оплата праці; 
с) мотивація високопродуктивної праці. 
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12. План реалізації (збуту) продукції підприємства визначається за 
формулою: 

а) ТП + Гп - Гк; 
де: Гп, Гк -залишки готової нереалізованої продукції відповідно на 

початок і кінець планового періоду; грн. 
б) ТП + НЗВП - НЗВк; 
де: НЗВп, НЗВк - залишки незавершеного виробництва відповідно на 

початок і кінець планового періоду; грн. 
 

13.В одиночному виробництві об'єктом планування при ОКП є: 
а) замовлення; 
б) партії деталей. 
 

14. При плануванні виробничої програми підприємства 
використовується потужність: 

а) встановлена; 
б) робоча; 
в) експлуатаційна. 
 

15.Рентабельність виробництва продукції розраховується: 
а) відношенням, прибутку до обсягу реалізації продукції; 
б) відношенням прибутку до обсягу товарної продукції; 
в) відношенням прибутку до собівартості продукції. 
 

16.Типами організаційних структур управління підприємством є: 
а) лінійна; 
б) виробнича; 
в) адміністративна;  
г) лінійно-штабна; 
д) функціональна; 
е) метрична; є) об'єднана; 
ж)дивізіональна; 
з) множинна. 
 

17.Складовою плану організаційно-технічного розвитку є таке: 
а) Створення та освоєння нової продукції, підвищення якості продукції, 

яка випускається; 
б) планування потреби в основних і допоміжних матеріалах на основне 

виробництво; 
в) планування фонду оплати праці. 
 

18. Реалізована продукція - це: 
а) продукція, відвантажена покупцям; 
б) продукція, відвантажена і сплачена покупцями; 
в)продукція, яка зберігається на складі підприємства. 
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19. Величина незавершеного виробництва обчислюється за формулою: 
                   Д х С х Т х Кн.з. 
а)НЗВ =  -----  -------  -----  ; 
                              N 
                   N х С х Д х Кн.з 
б)НЗВ =  -----------------------  ; 
                            Тц 
                   N х С х Тц х Кн.з 
в)НЗВ =  -----------------------  ; 
                  Д 
                    N х С х Тц х Д 
г)НЗВ = - ---  ------------------  . 
                           Кн.з. 
де: N - кількість виробів у натуральних одиницях; С - собівартість 

одного виробу, грн. ; 
Тц - тривалість циклу виготовлення одного виробу, роб. днів ;  
Кн.з. - коефіцієнт наростання витрат під час виготовлення виробу;  
Д - кількість робочих днів у році. 
 

20. Яке твердження є правильним: 
а) валова продукція більша за обсягом ніж товарна; 
б) товарна продукція більша за обсягом, ніж валова; 
в) величина валової продукції може бути меншою, більшою або 

однаковою з товарною. 
21. Відмінність між стратегічним і тактичним плануванням полягає у: 

а) охопленні сфер впливу; 
б) часовому вирішенні завдань і цілей; 
в) фінансових можливостях підприємства; 
г) рівні обґрунтованості управлінських рішень; 
д) залежності від зовнішнього середовища. 

22. Фінансове планування - це: 
а) Визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-

господарської діяльності підприємства; 
б) визначення джерел надходження фінансових ресурсів; 
в) це визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-

господарської діяльності підприємства, а також джерел їх 
надходження. 

23. Види планування в залежності від типу цілей: 
а) місячне, квартальне, річне, добове, змінне; 
б) стратегічне тактичне, оперативне; 
в) ринкове, директивне, інтерактивне. 

24. Переваги в здійсненні планування належать: 
а) малим підприємствам; 
б) середнім підприємствам; 
в) великим підприємствам. 
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25. Яким вимогам повинні відповідати планові показники 
підприємства? 

а) орієнтувати об'єкт планування на максимальне досягнення 
результатів; 

б) найбільш повно і всесторонньо характеризувати об'єкт планування; 
в) забезпечувати співставимість планових і фактичних даних; 
г) забезпечувати перевиконання планових завдань; 
д) бути вимірювальними. 

26. Головні норми та нормативи для планування використання 
матеріальних ресурсів: 
а) норма витрат матеріалів на одиницю продукції та роботи, норма 

відходів, норма та нормативи запасів; 
б) фактичні витрати матеріальних ресурсів та покупних 

напівфабрикатів, максимальний поточний та страховий запаси, 
фактичний запас на складах; 

в) розрахункова та фактична маса виробу, витрати матеріалів на 
виробничу програму, тару та упаковку, структура матеріалів. 

27. Планування капітальних вкладень на підприємстві включає: 
а) обчислення необхідного обсягу виробничих інвестицій на розрахунковий 

період; 
б) розробку виробничої програми на плановий період; 
в) план матеріально-технічного забезпечення. 
 

28. Яке твердження неправильне? План маркетингу підприємства 
складається з наступних основних розділів: 

а) встановлення номенклатури і обсягу збуту продукції; 
б) вибір каналів збуту продукції (оптова, роздрібна торгівля, власні 

фірмові магазини); 
в) розширена організація збуту продукції через посередників; 
г) формування ціни на продукцію; 
д) методи стимулювання продажу продукції (виставки, демонстрації, 

аукціони, конкурси, премії); 
ж) реклама і вибір засобів розповсюдження реклами (журнали, газети, 

радіо, телебачення). 
 

29. Сітьове планування - це: 
а) одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості 

виконання планів та довгострокових комплексів, проектних, планових, 
організаційних та інших видів діяльності підприємства, яка забезпечує 
оптимізацію на основі економіко-математичних методів та 
комп'ютерної техніки; 

б) планування, що передбачає доведення до підрозділів і безпосередніх 
виконавців тематики та номенклатури робіт із підготовки 
виробництва, проведення необхідних розрахунків із обсягу робіт, 
складання графіків виконання останніх. 
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30. План маркетингу, його зміст: 
а) потреби ринку, ціни, собівартість продукції; 
б) дослідження ринку, потреби ринку, покупці, обсяги та способи 

продаж, конкурентні переваги товару, ціни, реалізація, оплата, 
транспортування, страхування, таможня, реклама; 

в) порядок транспортування, упаковка, тара, тарні матеріали, терміни 
поставок, собівартість виготовлення. 

31. План інвестицій включає: 
а) обсяг інвестицій за складом та джерелами фінансування в 

стратегічному, перспективному та річному планах; 
б) обсяг інвестицій помісячно, подекадно; 
в) обсяг будівельно-монтажних робіт на рік поквартально. 

32. Основними шляхами збільшення прибутку на промисловому 
підприємстві є: 
а) підвищення продуктивності праці; 
б) зростання виробництва і реалізації продукції; 
в) зниження собівартості продукції; 
г) поліпшення якості продукції; 
д) розширення асортименту; 
е) підвищення фондовіддачі. 
 

33. Основні показники економічної ефективності виробництва 
становлять: 

а) узагальнюючі показники економічної ефективності (прибуток, 
рентабельність виробництва); 

б) показники ефективності використання живої праці ( трудомісткість 
продукції, темпи росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективності 
використання робочого часу, ...); 

в) показники ефективності використання основних виробничих фондів 
(фондовіддача, фондомісткість продукції, рентабельність основних 
фондів); 

г) показники ефективності використання фінансових коштів (коефіцієнт 
оборотності оборотних коштів, питомі капіталовкладення, 
рентабельність інвестицій); 

д) показники якості продукції (частка продукції, яка відповідає кращим 
світовим і вітчизняним зразкам). 

 
34. При виборі ефективного проекту з кількох методом приведених 

витрат порівнюють: 
а) мінімальну суму прибутку з капітальними витратами; 
б) собівартість продукції з капітальними витратами ; 
в) собівартість одиниці продукції з питомими капітальними витратами, 

помноженими на нормативний коефіцієнт ефективності. 
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35. Для розрахунку обсягу валової продукції не треба мати: 
а) обсяг товарної продукції; 
б) зміну залишків готової продукції на складі; 
в) зміну обсягів незавершеного виробництва; 
г) зміну обсягів випуску продукції внутрізаводського споживання 

(інструмент, оснащення, запчастини). 
36. Чистий прибуток - це: 
а) балансовий прибуток, зменшений на прибуток від реалізації продукції; 
б) прибуток від реалізації, зменшений на суму загальнозаводських витрат; 
в) прибуток від реалізації, зменшений на суму податків. 
37. Явочна чисельність персоналу підприємства - це: 
а) чисельність робітників згідно зі штатним розписом; 
б) чисельність робітників, за винятком тих, що перебувають у професійних 

відпусках; 
в) чисельність робітників у відповідності до кількості робочих місць, норм 

обслуговування, норм часу та норм виробітку. 
 
38. Під час документального контролю здійснюється: 
а) перевірка господарських операцій на основі даних первинних документів і 

записів у регістрах бухгалтерського обліку; 
б) зустрічна перевірка документальних даних та взаємний контроль змісту 

документів; 
в) хронологічна перевірка руху товарно-матеріальних цінностей .і грошових 

коштів; 
г) перевірка достовірності господарської операції на основі даних про 

виконання інших фінансово-господарських операцій, зумовлених 
здійсненням операції, що перевіряється; 

д) перевірка об'єктивної можливості виконання оплачених робіт або інших 
фінансово-господарських операцій; 

ж) службове розслідування за фактами, виявленими ревізією та отримання 
пояснень посадових осіб за фактами зловживань і порушень. 

 
39. План діяльності підприємства - це: 
а) один з головних показників його діяльності; 
б) система техніко-економічних показників діяльності підприємства, які 

підприємство передбачає досягти в майбутньому, програма його 
діяльності у плановому періоді; 

в) система техніко-економічних показників, яких уже досягло підприємство 
за звітній період, та результати аналізу. 

 
40. При плануванні витрат на рекламу їх необхідно віднести до витрат: 
а) адміністративних; 
б) загальновиробничих; 
в) на збут. 
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41. Реалізована продукція не включає: 
а) товарну продукцію; 
б) зміну обсягу незавершеного виробництва; 
в) зміну обсягів відвантаженої неоплаченої продукції. 
 

42. Визначити термін "система якості", зміст якого наведено нижче: 
а) схематичне зображення певної послідовності процесів, що здійснюються 

на всіх етапах життєвого циклу продукції; 
б) сукупність властивостей і характеристик продукції та послуг, що 

обумовлюють їх здатність задовольняти встановлені й передбачувані 
потреби; 

в) координована діяльність із управління діяльністю організації стосовно 
якості; 

г) сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, 
необхідних для здійснення управління якістю. 

43. Назвіть методи планування: 
а) балансовий; 
б) статистичний; 
в) пробно-статистичний; 
г) розрахунково-аналітичний; 
д) нормативний; 
е) метод оптимізації планових рішень. 
 

44. Головна мета планування оновлення продукції : 
а) організація виробництва та поставки на ринок конкурентоспроможної 

продукції раніше від конкурентів; 
б) завантаження виробничих потужностей та ріст персоналу 

підприємства; 
в) забезпечення випуску дешевої продукції на підставі наявних виробничих 

потужностей підприємства та устаткування. 
 
45. Облікова чисельність працівників - це: 
а) явочна чисельність, збільшена на кількість робітників у відпустці; 
б) явочна чисельність, збільшена на кількість робітників, що перебувають у 

декретній відпустці; 
в) явочна чисельність, збільшена на кількість працівників, що перебувають у 

відпустці, на відпочинку після зміни, у відрядженні, на навчанні, декретній 
відпустці, на лікарняному. 

 
46. Зростання залишків готової продукції на складах підприємства в кінці 

місяця відносно початку місяця свідчить про: 
а) зменшення обсягів реалізації; 
б) збільшення обсягів реалізації; 
в) між наведеними показниками не існує прямого зв'язку. 
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47. До складу чистої продукції не входить: 
а) вартість сировини; 
б) вартість матеріалів; 
в) вартість електроенергії; 
г) сума амортизаційних відрахувань;  
д) усе перелічене. 
48. Системи внутріфірмового планування за методами обґрунтування: 
а) директивне, техніко-економічне, оперативно-виробниче; 
б) стратегічне, перспективне, поточне; 
в) ринкове, адміністративне (централізоване), індикативне. 
49. Замість знаків питання в "петлі якості" необхідно вказати відповідні 

позначення та найменування: 
 

 
 

"Петля якості" 
 
 

50. План інвестицій включає: 
а) обсяг інвестицій за складом та джерелами фінансування в 

стратегічному, перспективному та річному планах; 
б) обсяг інвестицій помісячно, подекадно ; 
в) обсяг будівельно-монтажних робіт на рік поквартально. 

 

1 - ? 

2 - ? 

3 - ? 5 - ? 4 - ? 

14 - ? 

13 - ? 

6 - ? 

16 - ? 

15 - ? 

7 - ? 
8 - ? 

9 - ? 

10 - ? 

11 - ? 

12 - ? 
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8. Перелік питань для підготовки до іспиту з дисципліни «Планування і 
контроль на підприємстві» 

 
1. Сутність поняття "планування" і "контроль". 
2. Об’єкти  і предмет планування на підприємстві. 
3. Роль і місце планування в управлінні підприємством.  
4. Організація планування на підприємстві.  
5. Характеристика структури планових органів підприємства. 
6. Завдання курсу «Планування і контроль на підприємстві». 
7. Основні завдання планування діяльності підприємства. 
8. Управління підприємством (сутність, завдання, принципи, методи, 

структура). 
9. Планування діяльності підприємства як функція управління. 
10. Документування управлінської діяльності різноманітних економічних 

сфер підприємства. 
11. Прогнозування, як елемент внутрішньофірмового планування. 
12. Основні принципи і методи планування діяльності підприємства 
13. Система планів підприємства. 
14. Етапи складання плану підприємства. 
15. Обґрунтування необхідності планування у ринкових умовах 

господарювання (8 аспектів). 
16. Принципи планування. 
17. Методи планування 
18. Форми планування.  
19. Стратегія розвитку підприємства.  
20. Особливості тактичного планування. 
21. Зміст і структура тактичного плану. Характеристика його розділів. 
22. Норми і нормативи та їх призначення в поточному плануванні. 
23. Завдання та технологія планування обсягів продажу. 
24. Аналіз ринкового середовища. 
25. Планування асортименту та оцінка конкурентоспроможності продукції. 
26. Планування ціни. 
27. Планування обсягу продажу та контролю продукції. 
28. Зміст і завдання плану виробництва і реалізації продукції. 
29. Методи формування виробничої програми підприємства. 
30. Характеристика системи вимірників обсягів виробництва і реалізації 

продукції. 
31. Планування виробничої потужності підприємства. 
32. Сутність, значення і завдання тактичного планування. 
33. Зміст і структура поточного плану діяльності підприємства. 
34. Система планових норм і нормативів. 
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35. Система планових показників. 
36. Інструментарій обґрунтування тактичних планових рішень. 
37. Суть, завдання і зміст оперативно-календарного планування та 

регулювання роботи підприємства. 
38. Види і системи оперативно-календарного планування. 
39. Складання оперативно-календарних планів на підприємствах різного 

типу виробництва. 
40. Оперативне регулювання та контроль роботи підприємства.  
41. Сучасні завдання і зміст планування матеріально-технічного 

забезпечення виробництва. 
42. Планування потреби в матеріально-енергетичних ресурсах. 
43. Розрахунок запасів. 
44. Матеріальні баланси. 
45. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і 

послідовність розрахунків. 
46. Методики розрахунку виробничої потужності. 
47. Система показників виробничої потужності. 
48. Завдання, зміст, вихідні дані, показники плану з персоналу та оплати 

праці. 
49. Планування кадрової структури підприємства і чисельності персоналу. 
50. Планування продуктивності праці. 
51. Планування фонду оплати праці. 
52. Планування розвитку соціально-трудових відносин. 
53. Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої 

інфраструктури. 
54. Планування забезпечення підприємства технологічним оснащенням. 
55. Планування діяльності ремонтного виробництва. 
56. Планування енергозабезпечення підприємства. 
57. Планування транспортного обслуговування виробництва. 
58. Собівартість продукції та принципи її формування. 
59. Класифікація витрат на виробництво. 
60. Номенклатура і склад економічних елементів. 
61. Номенклатура і склад статей витрат. 
62. Планування витрат на виробництво продукції. 
63. Сучасні підходи до формування фінансової політики підприємства. 
64. Зміст фінансового планування на підприємстві. 
65. Планування розподілу прибутку і потреби у зовнішньому фінансуванні. 
66. Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання. 
67. Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції. 
68. Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової 

продукції. 
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69. Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової 
продукції. 

70. Сітьові методи планування підготовки виробництва та освоєння нових 
виробів.  

71. Планування організаційно-технічного розвитку підприємства. 
72. Порядок формування програми освоєння нових видів продукції (робіт, 

послуг). 
73. Планування підвищення ефективності виробництва. 
74. Джерела фінансування заходів плану організаційно-технічного 

розвитку підприємства. 
75. Суть і значення бізнес-планування. 
76. Технологія формування бізнес-плану. 
77. Обґрунтування концепції бізнесу. 
78. Обговорення бізнес-плану, внесення змін. 
79. Розробка організаційно-виробничого плану. 
80. Планування ресурсного забезпечення бізнесу. 
81. Фінансове планування. 
82. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємстві. 
83. Система контролю на підприємстві. 
84. Організація контролю на підприємстві.  
85. Планування контролю на підприємстві. 
86. Диспетчерський контроль і регулювання виробництва. 
87. Планування якості і конкурентоспроможності продукції. 
88. Розкрийте принципи здійснення державного нагляду на підприємстві за 

додержанням вимог стандартів, норм і правил. 
89. Планування технічної підготовки виробництва. 
90. План інновацій (технічного і організаційного розвитку підприємства). 
91. Управління якістю продукції. Поняття терміну «петля якості». 
92. План підприємства з охорони праці і раціонального використання 

природних ресурсів. 
93. План соціального розвитку колективу. 
94. Контроль техніко-економічних показників виробничо-фінансової 

діяльності підприємства. 
95. Поняття та види контролю якості. 
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9. Критерії оцінювання знань та підсумкового контролю. 
 

Відповідно до визначених критеріїв виконання завдання контрольної 

роботи  оцінюють за традиційною вітчизняною чотирьохбальною системою 

та  за шкалою ECTS - 100-бальною системою.  

Загальна сума балів з тестової частини ККР (при наявності 100% вірних 

відповідей) повинна складати 100 балів (вірна відповідь за кожне тестове 

завдання оцінюється 5 балами). Оцінювання здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

29.03.2012 р. № 384  (табл. 1). Критерії оцінювання знань та вмінь студента за 

результатами вивчення навчальної дисципліни: 

• 88-100 балів – за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в 

основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; вміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко і 

лаконічно; логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 

• 80-87 балів – за ґрунтовні знання навчального матеріалу, включаючи 

розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язування практичних задач; 

• 71-79 балів – за міцні знання навчального матеріалу, включаючи 

розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, 

містять певні (несуттєві) неточності; вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

• 61-70 балів – за посередні знання навчального матеріалу, мало 

аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час 

розв'язання практичних задач; 

• 26-49 балів – за незнання значної частини навчального матеріалу, 

істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 
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• 00-25 балів – за незнання значної частини навчального матеріалу, 

істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час 

розв'язання практичних задач, незнання основних фундаментальних 

положень. 

 

Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності студента 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за  національною шкалою, для: 
 

екзамену, курсового 
проекту (роботи),  

практики 
заліку  

90-100 А Відмінно 

зараховано 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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11. Короткий термінологічний словник 
 

Асортимент 

перелік і співвідношення окремих видів продукції в складі 
окремої номенклатурної групи, які відрізняються між собою 
параметрами, зовнішнім оформленням, призначенням та 
іншими характеристиками 
 

Бюджет  кошторис доходів і видатків всіх господарських підрозділів 
підприємства, його функціональних служб і організацій 

Валовий дохід частина вартості валової продукції підприємства, яка 
залишається після покриття всіх матеріальних витрат, або 
новостворена на підприємстві вартість, як результат живої 
праці колективу підприємства 
 

Валова продукція показник обсягу продукції вироблений підприємством для 
реалізації на сторону, або для подальшого використання в 
межах підприємства 
 

Вантажо- і 
пасажирооборот 

 

показники виконаної транспортної роботи, визначаються як 
добуток обсягу перевезень (вантажів чи пасажирів) на 
відстань їх транспортування 

Вантажо- і 
пасажиропотік 

 

кількість вантажів (пасажирів), що їх перевозять за певним 
маршрутом (автомобільним, залізничним, водним шляхом 
тощо) в певному напряму за певний проміжок часу (рік, 
місяць, добу). Такі показники є матеріальним виразом 
транспортно-економічних зв’язків  

Валовий внутрішній 
продукт 
(ВВП) 

сукупність вартостей всіх товарів і послуг (або доданих 
вартостей), створених всіма підприємствами в країні, без 
врахування продукту, створеного закордонними філіями та 
відділами національних фірм за кордоном 
 

Валовий національний 
продукт (ВНП) 

сукупність усіх виготовлених товарів та наданих послуг у 
країні за рік 
 

Вартісні вимірники 
виробничої програми 

використовуються для розрахунку обсягів товарної, валової, 
реалізованої продукції, цехового випуску продукції 
 

Виробництво 
(матеріальне) 

процес  створення матеріальних благ, передумовами якого є 
продуктивні сили та виробничі відносини 
 

Виробничий потенціал 
підприємства 

відповідає максимально можливому випуску продукції за 
лише сприятливих виробничих умов або за мінімального 
впливу несприятливих обставин 
 

Виробничі відносини в процесі виробництва люди вступають у відношення не 
тільки з природою, але і між собою, або характер зв’язків між 
учасниками виробничого процесу  

Виробничі запаси 
матеріальні активи, які підлягають подальшій обробці на 
підприємстві або утримуються для споживання в ході 
операційного циклу 
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Генерація ідей 

своєрідний пошук можливостей створення товару ринкової 
новизни. Ідея створення нових видів продукції виникає в 
конструкторських бюро, в результаті опитування і скарг 
споживачів, спостереження за товарами на ярмарках та 
виставках, завдяки пропозиціям торговельних організацій, 
продукції конкурентів тощо 

Господарський механізм система основних форм, методів і важелів використання 
економічних законів 
 

Децентралізоване 
планування  

(планування «знизу 
наверх») 

здійснюється від планів на місцях через плани підрозділів до 
загального плану шляхом узгодження, об’єднання і 
корегування 

Діюча (поточна) 
виробнича потужність 

підприємства (цеху, лінії, агрегату, машини) відображає його 
потенційну можливість виробити протягом календарного 
періоду часу максимальну кількість продукції згідно з 
номенклатурним планом 
 

Доход підприємства, або 
прибуток 

 

в умовах ринку є основою самофінансування всіх видів 
виробничо-комерційної діяльності підприємства і соціально-
трудових відносин персоналу 

Заробітна плата 
 

винагорода, визначена, як правило, у вартісному виразі, яка 
виплачується працівникові власником або уповноваженим 
ним органом за виконану роботу відповідно до трудового 
договору (контракту) 

Запаси   

матеріальні активи, які перебувають у процесі виробництва з 
метою подальшого продажу в складі готової продукції; 
утримуються для споживання в ході виробничого процесу; 
утримуються для використання в майбутньому 

Запаси поточні 
 

основна частина виробничих запасів, які забезпечують 
неперервність виробничого процесу в інтервалах між 
поставками 

Запаси страхові забезпечують нормальне протікання виробничого процесу у 
випадках відхилення від запланованих умов поставок 

Запаси підготовчі дозволяють здійснювати підготовку матеріалів до 
виробничого використання 

Зведені баланси 
 

сукупність однопродуктових балансів, об'єднаних по одній із 
ознак (галузей, призначення, взаємозамінності ресурсів) 

Добір (фільтрація) ідей 
процес вибору і обґрунтування тих ідей з випуску нових видів 
продукції, які реально можна реалізувати з вигодою для 
товаровиробника 

Інноваційна діяльність 

вкладення коштів у нову техніку, технологію, нові форми 
організації праці і управління. Водночас це і процес, 
скерований на створення, виробництво, розвиток і 
вдосконалення нових видів виробництв, технологій, 
організаційних форм 
 

Інновація запуск у виробництво нового продукту, впровадження нового 
виробничого цеху чи застосування нової форми організації 
бізнесу 
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Інтеграція економічна процес зближення і поступового об’єднання певних 
економічних утворень 
 

Інтегрована 
господарська система 

єдиний регіональний економічний простір, що формується на 
основі тісних економічних взаємозв’язків між усіма 
елементами господарського комплексу 
 

Інфраструктура 
 

поєднання діючих споруд, будівель, мереж та систем що 
безпосередньо не приймають участь, але забезпечують процес 
виробництва, матеріальних благ (виробнича) та 
життєдіяльність населення (соціальна) 
 

Капітальне будівництво галузь народного господарства, яка здійснює будівництво 
нових об’єктів виробничого і невиробничого призначення, 
а також реконструкцію, технічне переозброєння і 
розширення діючих 
 

Категорія "керівники" включає працівників, які займають посади керівників 
підприємства та його структурних підрозділів 

 
 

Категорія «спеціалісти» 
 
 

включає працівників, які займаються інженерно-технічними, 
економічними, обліковими, правовими та іншими видами 
робіт — інженери всіх спеціальностей, економісти, 
бухгалтери, нормувальники, юристи, маркетологи тощо 

Категорія «службовці» 
 

об'єднує працівників, які здійснюють підготовку та 
оформлення документації, облік та контроль, господарське 
обслуговування — діловоди, обліковці, секретарі-друкарки, 
касири, агенти і т. д. 

Конкурентоздатність відповідність вимогам ринку 
 

Кооперування 
 

система міжгалузевих, внутрігалузевих, міжрайонних, 
внутрірайонних економічних зв’язків. 
 

Максимізація прибутку  кінцева мета стратегічного, тактичного та оперативного 
планування 

Методи планування 
сукупність засобів, прийомів, процедур, за допомогою яких 
здійснюється розроблення планів підприємства.  
 

Метод нормативний 
планові показники розраховуються  на основі прогресивних 
норм використання ресурсів; 
 

Метод балансовий 

цілеспрямоване узгодження напрямків використання ресурсів 
із джерелами їх утворення (надходження) за всією системою 
взаємозалежних матеріальних, фінансових і трудових 
балансів 

Метод факторний  здійснюється на основі розрахунків впливу найважливіших 
чинників, що обумовлюють зміни планових показників 

Метод матричний  шляхом побудови моделей взаємозв’язків між виробничими 
підрозділами й показниками 

Метод екстраполяції виявлені в минулому тенденції розвитку підприємства 
поширюються на майбутній період 
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Моделювання 
економіко-математичне  

із застосуванням ЕОМ – розробляється кілька варіантів 
плану, в якому показники окремих найбільш важливих 
розділів мають бути оптимізовані 

Метод інтерполяції 
підприємство встановлює мету на майбутнє і на цій підставі 

визначає тривалість планового періоду та проміжні планові 
показники 

Напівфабрикати 

продукція, процес виготовлення якої повністю завершений на 
певній стадії виробництва, яка передається для подальшої 
обробки в інші цехи або на склад готової продукції для 
реалізації за межами підприємства 
 

Натуральні вимірники 
виробничої програми 

використовуються при подальших розрахунках виробничої 
потужності, визначенні потреби підприємства в сировині, 
матеріалах, енергії, технологічному та транспортному 
обладнанні, формуванні виробничих планів основних і 
допоміжних виробництв 
 

Номенклатура 

класифікований перелік матеріальних цінностей, які 
створюються на підприємстві і за своїм економічним 
призначенням відносяться до продукції виробничого та 
особистого споживання 
 

Норматив 

еталон витрачання різних ресурсів па виробництво одиниці 
продукції, який є уніфікованим, міжгалузевим і розрахованим 
на тривале використання  
 

Норма 

науково-обґрунтована величина витрачання економічних 
ресурсів у конкретних виробничо-технічних умовах  
 
 

Норми часу 
виражають необхідні або науково обґрунтовані витрати 
робочого часу на виготовлення одиниці продукції, виконання 
окремої роботи в хвилинах або годинах 

Норми виробітку 
встановлюють необхідний обсяг продукції за відповідний 
період часу. Норми виробітку визначаються в натуральних 
одиницях за зміну, годину, місяць 

Норми обслуговування 
характеризують кількість робочих місць, розмір площі та 
інших виробничих об'єктів, закріплених за одним робітником, 
бригадою, ланкою 

Норми чисельності 

визначають необхідну кількість працівників відповідної 
категорії для виконання заданого обсягу роботи або 
обслуговування виробничих процесів 
 

Норми управління регламентують кількість працівників на одного керівника 
відповідного підрозділу підприємства 

Оперативне і поточне 
планування 

матеріально-технічного 
забезпечення (МТЗ) 

засіб регулювання і контролю використовуваних у 
виробництві сировини, матеріалів, готових виробів. Його 
завдання полягає в розвитку контактів, діалогів між різними 
службами підприємства, посиленні координації їх діяльності 
та підвищенні мотивації по відношенню до завдань МТЗ 
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Період окупності (ПО)  
мінімальний період часу від початку вкладання інвестицій, за 
який дисконтовані витрати покриваються дисконтованим 
доходом 

Персонал підприємства 
 

сукупність постійних працівників, які отримали необхідну 
професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності 

Підприємство 

територіальне та організаційно цілісний економічний об’єкт, 
первинна ланка суспільного поділу праці, де виробляється та 
реалізується певна продукція. Ознаки підприємства: - 
відносна економічна самостійність, технологічна 
завершеність виробничих процесів по випуску продукції, 
типова потреба в ресурсах, соціальних та екологічних умовах 
 

План 

система взаємозалежних, об’єднаних загальною метою 
завдань, що забезпечують реалізацію цілей виробничої 
системи. 
 

Планова величина 
страхового запасу  

постійна, а фактично вона може змінюватись в залежності від 
термінів надходження чергової партії матеріалів 

Планування 

процес визначення цілей і завдань підприємства на певну 
перспективу та вибір оптимального шляху їх досягнення й 
ресурсного забезпечення. 
 

Планування 
довгострокове 

планування визначає загальну стратегію підприємства, 
основні напрямки його діяльності. При складанні плану 
вивчаються варіанти розширення виробництва та зниження 
витрат. Прогнозуються зміни в номенклатурі продукції й 
уточнюється політика у функціональних сферах. Результатом 
цього плану є формулювання довгострокових цілей, 
складання довгострокових проектів і прийняття 
довгострокової політики  

 

Планування 
середньострокове 

деталізований стратегічний план на перші роки діяльності 
підприємства. Межа між довгостроковим і 
середньостроковим планами є досить умовною й 
неоднозначною. Середньострокове планування враховує 
можливості усіх підрозділів на основі їхньої власної оцінки. 
Розробляються план підприємства з маркетингу, план 
виробництва, план з праці й фінансовий план. 

 

Планування поточне 

планування полягає у розробленні планів на всіх рівнях 
управління підприємством та за всіма напрямками його 
діяльності на більш короткі періоди ( рік, півріччя, квартал, 
місяць) і передбачає планування обсягу виробництва, плану з 
праці й заробітної плати, планування матеріально-технічного 
забезпечення, собівартості, прибутку, рентабельності тощо 

Планування тактичне 

складання середньо– та короткострокових планів належить 
до тактичного планування діяльності підприємства. Тактичні 
плани відрізняються від стратегічних метою розроблення, 
змістом, терміном, охопленням сфер впливу. Тактичні плани 
деталізують стратегічні, однак сфера їхньої спрямованості 
більш вузька. 
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Попит на робочі місця  загальна кількість робочих місць, необхідних для повного 
задоволення потреб в них з боку трудоактивного населення, 
тобто для забезпечення повної зайнятості робочої сили. 
 

Працездатність здатність виконувати трудові функції без шкоди для здоров’я. 
 

Праця  доцільна діяльність людей завдяки розумовим та фізичним 
здібностям (зусиллям), які можуть бути застосовані для 
виробництва товарів або послуг. 
 

Прибуток  різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) 
та витратами на її виробництво і збут 

Прибуток як об'єкт 
оподаткування  

умовна величина, яка визначає співвідношення між доходами 
і витратами за певний період 

Прогнозування рівневе процес передбачення очікуваного обсягу продажу і прибутку 
за трьома рівнями: мінімальний, імовірний, максимальний 

• Мінімальний очікуваний обсяг виробництва і продажу 
визначається шляхом розрахунку рівня беззбитковості, 
порівняння його значення з обсягами укладених договорів 
(контрактів). Він забезпечує підприємству малоприбуткове 
або безприбуткове виробництво. 

• Імовірний очікуваний обсяг виробництва і продажу 
враховує реальні можливості збільшення цін на продукцію 
підприємства при її реалізації на ринку, укладання 
додаткових договорів (контрактів) на випуск (продаж) 
продукції. При такому обсязі виробництва фінансовий стан 
підприємства поліпшується, позиції на ринку зміцнюються. 

• Максимальний очікуваний обсяг виробництва і 
продажу визначається на основі реальної оцінки 
виробничого потенціалу підприємства та ефективності його 
використання при сприятливій ситуації на ринку. Такий 
обсяг виробництва забезпечує стабільний і стійкий стан 
підприємства, добрі ринкові позиції, перспективний 
розвиток. 

Продуктивність праці 
важливий планово-економічний показник, який характеризує 
ступінь раціонального використання трудового потенціалу 
підприємства і рівень ефективності системи господарювання 

Пропозиція 

кількість продукції, яку виробник може виробити і 
запропонувати до продажу протягом певного періоду часу на 
базі наявного економічного потенціалу 
 

Пропозиція 
сукупна 

сумарна величина пропозиції всіх видів продукції (робіт, 
послуг), яку може запропонувати підприємство для реалізації 
(надання) протягом певного періоду часу за умови 
ефективного використання наявного економічного 
потенціалу 
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Пропозиція робочої 
сили  

загальна сукупність осіб, що активно пропонують свою 
здатність до праці (свою робочу силу) на конкретному ринку. 
 

Продуктивні сили система матеріальних елементів і людей, а також відносин 
між ними, які в процесі економічної діяльності 
забезпечують виробництво матеріальних благ і послуг для 
задоволення потреб суспільства. 
 

Проектна виробнича 
потужність 

величина можливого випуску продукції умовної 
номенклатури за одиницю часу, задана при проектуванні або 
реконструкції виробничого об'єкта 
 

Процес планування 

неперервний, замкнений цикл процедур з прямим і зворотнім 
зв'язком. Цілі і завдання формуються ще задовго до початку 
їх реалізації, однак конкретизуються в процесі виконання 
плану у вигляді коригувань, уточнень та складання 
оперативних і календарних планів 
 

Реалізована продукція 

вважається продукція (роботи, послуги), повністю 
виготовлена на підприємстві, відвантажена замовникові та 
оплачена ним 
 

Резервна виробнича 
потужність 

передбачається у виробництвах, які можуть мати додаткове 
завантаження, зумовлене об'єктивними обставинами 

Ресурси економічні 
джерела забезпечення виробництва, включаючи природні, 
трудові, інформаційні, фінансові тощо 
 

Різниця між 
виробничою 

потужністю і випуском 
продукції 

утворює резерв потужності. За умов ринкового 
господарювання для забезпечення стабільного і стійкого 
економічного стану підприємства вважають оптимальним 70-
80 % рівень використання виробничих потужностей 

Робітники основні  
 

безпосередньо беруть участь у процесі створення продукції 

Робітники допоміжні 

виконують функції обслуговування основного виробництва 
— ремонт устаткування, переміщення вантажів, забезпечення 
матеріальними ресурсами, збереження матеріальних 
цінностей тощо 

Роботи промислового 
характеру 

включають вартість капітального ремонту, модернізації 
устаткування, вартість нестандартного обладнання, 
виготовленого на підприємстві, інші роботи і послуги 
допоміжного виробництва 
 

Середньорічна 
виробнича потужність 

один із важливих показаників планування та оцінки роботи 
підприємства. Вона обґрунтовує виробничу програму 
підприємства, визначає виробничі резерви та потребу їх 
розширення відповідно до попиту 
 

Система трудових норм 
і нормативів 

сукупність регламентованих витрат праці на здійснення 
різних видів виробничої, господарської, підприємницької та 
інших видів діяльності 
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Система матеріальних 
нормативів 

включає норми витрачання предметів праці і засобів 
виробництва. Норми витрачання предметів праці визначають 
величину споживання основних матеріалів, палива, енергії та 
інших елементів уречевленої праці на одиницю продукції 

Собівартість продукції  
(робіт, послуг) 
підприємства 

складається з витрат, пов'язаних з використанням у процесі 
виробництва продукції (робіт, послуг): природних ресурсів,  
сировини і матеріалів, палива і енергії,  основних засобів, 
нематеріальних активів, трудових ресурсів, а також інших 
витрат на її виробництво та реалізацію 

Спеціалізація форми організації виробництва, за якої виготовлення 
продукції, її частин або виконання окремих операцій 
відбуваються в самостійних галузях або на відносно 
відокремлених підприємствах 

Створення нової 
продукції   

процес складний, який вимагає істотних витрат, але без нього 
неможливе успішне функціонування підприємства 

Стратегія 

генеральна комплексна програма дій, яка визначає 
пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні 
цілі та розподіл ресурсів для їхнього досягнення. 
 

Структура виробництва співвідношення між його галузями, що виражає господарські 
пропорції та стан суспільного поділу праці. 

Тактичне планування 
сукупність дій, процедур, господарської політики, 
спрямованих на досягнення поставлених поточних цілей і 
завдань  

Теоретична виробнича 
потужність 

обсяг випуску продукції, якого можна досягнути за ідеальних 
умов роботи, тобто максимально можливий випуск продукції, 
який ще називають паспортною виробничою потужністю. 
 

Техніко-економічний 
план діяльності 

підприємства 

розгорнута програма його виробничої діяльності, спрямована 
на реалізацію стратегічних цілей за умови оптимального 
використання ресурсів та створення сприятливих умов для 
працюючих. 

Техніко-економічний 
рівень виробництва 

комплексна характеристика міри розвитку виробничої 
системи, прогресивності всіх елементів виробничого процесу 
і здатність до виконання виробництвом певних господарських 
завдань. 

Технологічна 
трудомісткість 

сумарні витрати праці робітників, котрі виконують основні 
технологічні операції 

Трудові вимірники 

використовуються для визначення рівня продуктивності 
праці, встановлення чисельності основних і допоміжних 
робітників, кількості технологічного обладнання, режиму 
роботи підприємства, цеху, устаткування 

Фінансове планування 
на промисловому 

підприємстві  
 

безперервний процес планування надходжень і використання 
фінансових ресурсів, встановлення оптимального 
співвідношення у розподілі доходів підприємницької 
структури 

Цеховий випуск 
продукції 

вартість продукції, процес виготовлення якої повністю 
завершений в даному цеху (дільниці) підприємства, яка 
передана за відповідною документацією для подальшої 
обробки в інші цехи підприємства 
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Планування і контроль на підприємстві : навч.-метод. комплекс з 
навч. дисципліни для студ. четвертого курсу освітній ступінь: бакалавр / 
уклад.: М. В. Газуда, О.В. Мошак – Ужгород: ДВНЗ „Ужгородський 
національний університет”, 2018. 60 с. Режим доступу : URL: 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20691 

Сформовано на основі Галузевого Стандарту Вищої Освіти 
затвердженого Міністерством освіти і науки України від 7 червня 2006 р., а 
також: 
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