
Дисципліна Планування і контроль на підприємстві 

Рівень ВО перший (бакалавр) 

Курс 4 

Обсяг 5,0 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Планування і контроль на 

підприємстві» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріалом таких дисциплін: «Основи економічної 

науки», «Теорія економічного аналізу», «Економіка торгівлі», 

«Інформаційні системи і технології», «Планування бізнесу», 

«Міжнародна економіка», «Менеджмент», «Маркетинг», «Стратегія і 

розвиток бізнесу», «Біржова діяльність».  

Що буде вивчатися Дисципліна спрямована на оволодіння знаннями щодо 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. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути навичок самостійної роботи 

з систематизації управлінських процесів, характерних для французької 

школи управління, згідно якої розрізняють: планування, регулювання і 

пілотаж (чисте управління); 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. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання: ПРН8. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних 

задач. ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності. 

ПРН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-економічних і трудових відносин. ПРН16. Вміти 

використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати 

логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з 

економіки.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

СК5. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач. СК6. Здатність застосовувати 

комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для 

вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. СК7. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання 

у сфері економічних та соціально-трудових відносин. СК9. Здатність 

використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 



управлінської, облікової інформації для складання службових 

документів та аналітичних звітів. СК10. Здатність обґрунтовувати 

економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних 

систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного 

інструментарію. СК11. Здатність самостійно виявляти проблеми 

економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення. СК12. Здатність проводити економічний аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна програма, робоча програма навчальної дисципліни, конспекти 

лекцій, навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

екзамен 

 



 


