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Освітньо-професійна програма: Облік і аудит  

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування  

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  
Статус дисципліни  Навчальна  дисципліна  вибіркового    компонента 

 освітньопрофесійної  програми  
Семестр  8 восьмий)  
Обсяг дисципліни,  кредити 
ЄКТС/години  

3,0 кредити/90 годин  

Мова викладання  Українська   
Що буде вивчатися  
(предмет вивчення)  

Розкриття методології розроблення перспективних та бізнес-планів 
діяльності підприємства, які всебічно обґрунтовують процес 
реалізації стратегічних змін, включаючи контроль виконання планів 
та їх коригування, а також з деталізації їх у поточних і оперативних 
планах, що визначають повсякденну діяльність підприємства.  

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета)  

Формування системи знань з методології розроблення 
перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та 
контролю за їх виконанням.  

Чому можна навчитися  
(результати навчання)  

- опанування форм, методів і процесу планування і контролю;  - 
вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо 
економічного і соціального розвитку підприємства; - формування 
складу показників і методики їх розрахунку;  - оптимізація 
виробничої програми.  

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності)  

Проводити окремі техніко-економічні розрахунки щодо 
ефективного використання ресурсів та виробництва продукції на 
підприємстві; розробляти перспективні, поточні та оперативні 
плани діяльності підприємства; обґрунтовувати оптимальні 
варіанти розвитку підприємства; використовувати сучасний 
інструментарій з планування діяльності підприємства; розробляти 
заходи удосконалення планування і контролю на підприємстві з 
метою прийняття більш обґрунтованих рішень для досягнення 
високої прибутковості сільськогосподарського виробництва в 
умовах ринкових відносин.  



Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Сутність планування та особливості його 
здійснення на підприємстві. Система планів підприємства. 
Маркетингові дослідження і виробнича програма підприємства. 
Сутність оперативно-календарного планування і контролю, 
матеріально-технічне забезпечення виробництва. Кадрове 
забезпечення і виробнича інфраструктура. Фінансове планування і 
контроль на підприємстві. Планування і контроль оновлення 
продукції. Організаційно-технічний розвиток. Бізнес-планування.  
Види занять: лекції, практичні (семінарські) заняття.  
Методи навчання: Лекції-бесіди, проблемні лекції, 
лекціївізуалізації; семінар-диспут; семінар з використанням 
евристичної бесіди, практико-орієнтоване навчання.  
Форми навчання: опитування щодо знання теоретичного 
матеріалу, проведення тестування, рішення практичних  

 

 ситуаційних задач, розробка та презентація кейсів, самостійна робота, 
контрольні заходи.  

Пререквізити  Навчальна дисципліна «Планування та контроль на підприємстві» базується на 
знаннях таких дисциплін, як: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», 
«Економіка підприємства», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», 
«Управлінський облік».  

Пореквізити  Знання з навчальної дисципліни можуть бути використані під час написання 
дипломної роботи та в майбутній професійній діяльності здобувачів.  

Інформаційне 
забезпечення  
з репозитарію та 
фонду  
НТБ НАУ  

1. Андреюк Н.В., Скопенко Н.С., Пашнюк Л.О. Планування діяльності 
підприємства. Практикум: навчальний посібник/ МОН України, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ «Київський 
університет», 2015. – 192 с.  
2. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: навчальний посібник. 
– Київ: Каравела, 2005. – 399 с.  
3. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник/МОН – 7-е вид., перероб. і доп. 
– Київ: Знання-Прес, 2008. – 263 с.  
4. Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія 
діяльності підприємств промисловості України: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ: ЦУЛ, 
2003. – 317 с.  

Локація та 
матеріальнотехнічне 
забезпечення  

Навчальний процес з даної дисципліни потребує використання 
мультимедійної, відео- і звуковідтворювальної, проекційної апаратури, а також 
опрацювання лекційного матеріалу в бібліотечному фонді НАУ  

Семестровий 
контроль, 
екзаменаційна 
методика  

Екзамен   

Кафедра  Обліку та аудиту  

Факультет  Економіки та бізнес-адміністрування  



Викладач(і)  ПІБ: Бондаренко Ольга Михайлівна  
Посада: доцент  
Науковий ступінь: доцент Вчене звання: 
к.е.н.  
Профайл викладача:  
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mvOLIFoAAAAJ 
&view_op=list_works&gmla=AJsN- 
F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdbkr1QDye43wJ1zGmeIBmOv 
GBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
Тел.: 066-681-81-10  
E-mail: bondarenko_olga_@ukr.net  
Робоче місце: Факультет економіки та бізнес-адміністрування, кафедра обліку 
та аудиту.  

Оригінальність 
навчальної 
дисципліни  

Основною стадією управління будь-яким видом доцільної діяльності завжди є 
процес постановки мети й визначення способів її виконання. Саме до стадії 
постановки мети можна віднести передбачення, прогнозування, планування. 
Кінцевим результатом цієї стадії є побудова бажаної моделі ходу виробничого 
процесу, спрямованого на досягнення головної мети підприємства з подальшим 
проведенням контрольних функцій.  
В процесі проведення аудиторних занять використовуються методи активного 
навчання: розгляд проблемних ситуацій, вирішення ситуаційних завдань, 
робота у малих групах. Під час проведення практичних занять студенти 
виконують за певними методиками вирішення типових задач, пов’язаних з їх 
подальшою професійною діяльністю.  

  
  
Розробник                   Бондаренко О.М.  
  
В.о. зав. кафедри                                                                                                Попович О.В.   

Лінк на дисципліну  У розробці для Google Classroom  


