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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Економіка та 

управління проектами» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності «Компʼютерна інженерія», освітньо-

професійної програми «Компʼютерна інженерія». 

Предметом вивчення дисципліни є закономірності, принципи, методи 

ведення виробничо-господарської діяльності підприємства, створення і 

управління проєктами.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Економіка та управління 

проектами» базується на вивченні дисциплін «Основи науково дослідних 

робіт», «Правове регулювання суспільних відносин в Україні», «Основи 

здорово способу життя», «Вища математика». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

1. Економіка. 

2. Управління проєктами. 

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Викладання дисципліни «Економіка та управління проектами» 

ставить за мету формування здатності самостійно економічно мислити, 

приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки 

для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємства, а 

також формування системи знань і практичних навичок у створенні і управлінні 

проєктами, підготовка студентів до участі в інкубаційних, акселераційних і 

грантових програмах підтримки таких проєктів.  

1.2. Основні завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у: 

вивчення теоретичних засад економіки, результатів діяльності підприємства, 

забезпеченості ресурсами та ефективності їх використання, а також ефективності 

діяльності підприємств й економічних важелів її підвищення;  



  

- оволодіння вміннями визначати й аналізувати показники 

результативності й ефективності діяльності підприємства, забезпеченості його 

ресурсами й ефективності їх використання, обґрунтування можливостей для 

повнішого використання наявного виробничого потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності продукції та підприємств;  

- розвиток здібностей до економічного обґрунтування управлінських 

рішень, дослідження причин зміни обсягу виробництва продукції та її впливу 

ефективність діяльності підприємства, виявлення економічних важелів 

підвищення ефективності й конкурентоспроможності підприємства; 

- вивченні теоретичних засад інноваційного підприємництва, формуванні 

навичок підвищення ефективності господарювання підприємства за рахунок 

інновацій.  

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 теоретичні й правові основи функціонування підприємства як 

суб’єкта господарювання, систему планування й прогнозування на підприємстві;  

 методичні основи оцінювання конкурентоспроможності та якості 

продукції, визначення результатів діяльності підприємства;  

 склад і структуру ресурсів підприємства, джерела їх формування, 

ефективність використання та напрями її підвищення;  

 основи формування витрат виробництва і собівартості продукції, 

механізму ціноутворення та цінової політики підприємства;  

 теоретико-методичні основи оцінювання ефективності роботи 

підприємства, його інвестиційної та інноваційної діяльності;  

 форми організації виробництва й антикризової діяльності 

підприємства.  

- поняття проекту та його  закономірності життєвого циклу, методологію, 

базові  поняття та визначення з управління проектами; 

- структуру проекту (підцілі, основні етапи роботи, що має бути виконана) 

провести його обґрунтування; 



  

-  класифікацію проектів та ієрархій цілей проектів; 

- склад учасників проекту та їх роль; 

- закони комунікації та методи  аналізу міжособистісних відносин; 

- визначити необхідні обсяги і джерела фінансування; 

- підібрати виконавців, зокрема, через процедури конкурсів; 

- підготувати й укласти контракти; 

- визначити терміни виконання проекту, скласти графік його реалізації, 

розрахувати необхідні ресурси; 

- принципи управління розробкою проектів; 

- принципи побудови, типи та послідовність розробки  організаційної 

структури  управління проектами; 

- принципи планування, контроль та регулювання проекту; 

- принципи побудови автоматизованої інформаційної системи управління 

проектом. 

вміти:  

– розрізняти організаційно-правові форми підприємств, проводити 

оцінку впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємства;  

– визначати валову, товарну та чисту продукцію підприємства, 

аналізувати результативність його діяльності та конкурентоспроможність;  

– здійснювати оцінку й аналіз ефективності й інтенсивності 

використання земельних ресурсів підприємства;  

– здійснювати оцінку й аналіз ефективності та продуктивності 

використання персоналу підприємства;  

– визначати й аналізувати ефективність використання капіталу 

підприємства, виробничих фондів і нематеріальних активів;  

– оцінювати й аналізувати ефективність використання техніко- 

технологічної бази виробництва;  

– класифікувати витрати, визначати собівартість продукції й 

обґрунтовувати ціни на неї та вимірювати цінову конкурентоспроможність;  



  

– визначати й аналізувати стан та ефективність виробничої, 

інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства;  

– визначати спеціалізацію підприємств, концентрацію виробництва та 

диверсифікацію підприємств;  

– оцінювати фінансовий стан підприємства та визначати основні 

заходи щодо відновлення його платоспроможності;  

– застосовувати методи та засоби управління проектами в 

повсякденної діяльності,  

– визначати концепцію проекту та його стратегічні та тактичні задачі, 

–  будувати організаційну структуру управління проектами та 

проектувати офіс проекту з застосуванням сучасних методів та засобів 

організаційного моделювання проектів, здійснювати планування робіт за 

проектом та проводити експертизу проекту,  

– застосовувати аналіз міжособистісних відносин та закони 

комунікації для керування командою проекту,  

– впроваджувати автоматизовані інформаційні системи управління 

проектом.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Економіка. 

 

Тема 1. Економічні основи виробничо-господарської діяльності 

підприємства Підприємство як суб’єкт господарювання. Економічний 

механізм діяльності підприємства.  

Предмет курсу, форми і особливості прояву економічних законів на 

підприємствах і в галузях. Джерела і завдання курсу. Зв'язок курсу з іншими 

дисциплінами.  



  

Методологія вивчення курсу. Зміст курсу. Значення дисципліни в 

підготовці економістів вищої кваліфікації.  

Об’єкт вивчення курсу – підприємство та його місце в національній 

економіці. Суспільний поділ праці та формування галузей. Галузева структура та 

показники, що її характеризують.  

Поняття підприємства як головної ланки народного господарства, його 

основні риси.  

Мета, завдання і основні напрямки діяльності підприємства. Створення 

підприємства та правові основи його функціонування. Господарський кодекс 

України. Статут підприємств. Генеральна тарифна угода й колективний договір. 

Класифікація підприємств.  

Виробничі об'єднання підприємств і організацій, порядок їх утворення, 

функції та мета. Характеристика видів інтеграційних форм підприємств і 

організацій: добровільні і інституційні об'єднання (асоціації, консорціуми, 

концерни, корпорації, фінансово-промислові групи, холдинги тощо).  

Поняття і характеристика ринкового типу господарювання. Підприємство 

– головний атрибут ринку. Складові елементи ринкової інфраструктури.  

Принципи, форми і типи підприємницької діяльності. Законодавче 

забезпечення підприємництва. Активізація підприємницької діяльності в 

Україні. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу. Виробнича і 

посередницька діяльність.  

Стратегія підприємства на ринку: мета, пріоритети, ініціатива, політика. 

Вибір сегменту ринку та робота в ньому.  

Підприємницькі договори (контракти, угоди): структура і порядок 

укладання. Загальні і специфічні умови договору. Основні напрямки співпраці 

партнерів. Партнерські зв'язки та угоди.  

Міжнародний бізнес: поняття, суб'єкти, типи та види. Форми 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Спільні підприємства. Проблеми 

розвитку спільних підприємств на Україні.  



  

Мета і завдання виробничої діяльності та необхідність управління нею. 

Поняття і принципи управління суб'єктами господарювання та шляхи 

вдосконалення.  

Поняття і класифікація методів управління. Характеристика економічних, 

адміністративних, соціально-психологічних методів управління.  

Структура органів управління промисловістю, галуззю, підприємством. 

Типи організаційних структур управління: лінійні, функціональні, штабні, 

матричні (програмно-цільові), дивізіональні.  

Вищі органи управління підприємствами та організаціями: міністерства і 

комітети, державні корпорації і концерни. Ефективність адміністративної 

реформи в Україні. Зарубіжний досвід централізованого управління 

підприємствами та організаціями.  

Макроекономічне регулювання діяльності підприємства. Правові аспекти 

діяльності підприємства. Податкова, кредитна, амортизаційна політика держави.  

Прогнозування діяльності підприємства: мета, ознаки, об'єкти, принципи. 

Нормативне й пошукове прогнозування. Суб'єкти прогнозування (центральний, 

функціональний чи галузевий орган управління, науково-дослідна організація, 

фірма). Методи прогнозування (евристичні, фактографічні, якісні та кількісні). 

Види прогнозів (коротко- і довгостроковий) та сфери їх застосування.  

Основні принципи та методи планування. Система планів виробничої 

діяльності та порядок їх розробки. Види планів: стратегічні, тактичні й 

оперативні, бізнес-плани.  

Характеристика бізнес-планування: суть і призначення. Структура бізнес- 

плану. Методика розробки окремих розділів бізнес-плану. Практика 

використання бізнес-планів за ринкових умов господарювання.  

Основні розділи і показники плану розвитку підприємства, галузі. 

Планування об’єму випуску продукції (виробнича програма) підприємства. 

Номенклатура й асортимент продукції. Показники виробничої програми: валова, 

товарна, реалізована й чиста продукція. Оптимізація виробничої програми 



  

підприємства. Обґрунтування виробничої програми. Маркетингова діяльність 

підприємства та її вплив на формування виробничої програми.  

 

Тема 2. Ресурсне забезпечення підприємства 

Основні фонди – складова частина виробничих фондів підприємства. 

Поняття, класифікація, структура основних фондів і їх роль в розширеному 

відтворенні. Фактори, що визначають структуру основних фондів. Особливості  

структури основних фондів в галузях. Первісна, відновна та залишкова вартість 

основних фондів. Індексація основних фондів. Облік і оцінка основних фондів. 

Види та показники зношення основних фондів. Форми запобігання фізичному 

зношенню основних фондів – ремонт, модернізація, заміна та оцінка доцільності 

витрат на їх здійснення. Види ремонту і порядок його фінансування.  

Амортизація основних фондів. Утворення і використання фонду 

амортизаційних відрахувань. Норми амортизації. Прискорена амортизація. 

Напрямки відтворення основних фондів. Розширене відтворення основних 

фондів технічне переозброєння, реконструкція і нове будівництво.  

Система показників ефективності відтворення та використання основних 

фондів. Шляхи підвищення ефективності використання і основні напрямки 

інтенсифікації відтворення основних фондів.  

Виробнича потужність і фактори, що на неї впливають. Методи визначення 

виробничої потужності на підприємствах різних галузей. Використання 

економіко-математичних методів при плануванні покращення використання 

основних фондів і виробничих потужностей.  

Поняття, матеріальний склад і структура оборотних фондів підприємства. 

Система показників використання матеріальних ресурсів. Народногосподарське 

значення зниження матеріаломісткості продукції. Нормування витрат 

матеріальних ресурсів.  

Поняття оборотних коштів підприємства. Загальна характеристика та 

нормування оборотних коштів. Сутнісна характеристика та класифікація 

оборотних коштів підприємства. Нормовані і ненормовані оборотні кошти. 



  

Методи розрахунку нормативів оборотних засобів (аналітичний, коефіцієнтний, 

прямого рахунку). Розрахунок нормативів оборотних засобів у виробничих 

запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках 

готової продукції на складі. Методика розрахунку показників ефективності 

використання оборотних коштів: коефіцієнт оборотності (завантаження), 

тривалість одного обороту. Шляхи покращення використання оборотних коштів. 

Проблеми нестачі оборотних коштів і поповнення їх величини до нормативного 

рівня за умови кризової ситуації на підприємстві.  

Роль людського фактору в підвищені ефективності діяльності 

підприємства. Кадри підприємства, їх склад і структура. Категорії персоналу 

підприємства, робітники, службовці, спеціалісти, керівники. Класифікація 

персоналу за професіями та кваліфікацією. Характеристика робітників за рівнем 

кваліфікації. Чинники, що впливають на рівень кваліфікації керівників, 

спеціалістів і службовців Особливості співвідношень категорій персоналу на 

підприємствах різних типів, розмірів і форм власності. Вплив науково-

технічного прогресу на структуру кадрів. Розрахунок чисельності працюючих на 

підприємстві. Планування дійсного фонду робочого часу працюючого. Методи 

визначення чисельності основних робітників за: трудомісткістю виробничої 

програми, нормами обслуговування, нормами виробітку. Розрахунок 

чисельності допоміжних робітників. Визначення чисельності керівників, 

спеціалістів і службовців. Продуктивність праці та її вимірники: натуральні, 

трудові та вартісні. Планування росту продуктивності праці за техніко-

економічними факторами. Резерви росту продуктивності праці. Динаміка 

продуктивності праці на підприємствах різних галузей. Наукова організація і 

нормування праці. Особливості системи управління персоналом підприємства. 

Показники руху кадрів на підприємстві. Сучасні вимоги до ділових якостей 

різних категорій персоналу. Форми та ефективність підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів. Закордонний досвід формування ефективного 

використання кадрового потенціалу. Конкурсно-контрактна система найму 

працівників. Службова ротація кадрів.  



  

Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної діяльності. 

Вимоги до системи мотивації оплати праці. Методи мотивації праці на 

підприємстві.  

Поняття, види і шляхи росту заробітної плати. Основні принципи 

організації оплати праці та її регулювання. Функції оплати праці та їх реалізація. 

Державне регулювання оплати праці та соціального захисту. Регулювання 

оплати праці на основі колективного договору. Мінімальна заробітна плата. 

Тарифна система, єдина тарифна система розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. 

Диференціація оплати праці за певними ознаками. Оплата праці керівників, 

спеціалістів, службовців, робітників. Форми і системи оплати праці. 

Використання колективної системи оплати праці. Безтарифна система оплати 

праці. Характеристика контрактної системи оплати праці. Ефективність 

використання системи участі працівників підприємств у прибутках (за 

результатами виробничо-господарської діяльності і відносин власності). 

Зарубіжний і вітчизняний досвід участі працівників в прибутках.  

Формування фонду оплати праці на підприємстві.  

Склад та характеристика нематеріальних активів підприємства, їх вплив на 

конкурентоспроможність його продукції на ринку. Первинна і переоцінена 

вартість нематеріальних активів. Амортизація немате- ріальних активів, 

визначення строків їх корисного використання.  

Патенти. Патентний захист винаходів. Законодавство з питань захисту 

патентних прав. Патент як засіб охорони виробничої й господарської діяльності 

патентоволодаря, як об’єкт комерційних угод. Ознаки патентоздатності 

винаходів.  

Ліцензії. Патентні, безпатентні ліцензії. Невиняткові, виняткові, пов- ні 

ліцензії. Обмеження під час представлення виняткової ліцензії, які одержали 

найбільше розповсюдження. Субліцензії, відповідальність за субліцензіями. 

Вибір виду ліцензії. Ліцензійна торгівля, ліцензійні угоди. Самостійні й супутні 

ліцензійні угоди. Ліцензійні платежі: періодичні й одноразові платежі. Роялті й 



  

паушальний платежі. Ліцензійні відділи, відділи закордонного ліцензування, їх 

основні функції.  

Поняття "ноу-хау". Тенденція до розширення торгівлі ноу-хау в сучасних 

умовах, її причини.  

Види товарних знаків. Рекламна функція товарного знаку. Підходи до 

вибору товарного знаку. Вимоги до товарного знаку. Свідоцтво на товарний знак. 

Реєстрація товарних знаків в Україні. Цивільно-правова відповідальність за 

використання чужого товарного знаку.  

 

Тема 3. Фінансово-економічні результати та ефективність інженерних 

та господарських рішень. 

Поняття і класифікація витрат на виробництво продукції. Структура 

поточних витрат та їх включення до собівартості продукції. Поняття і методика 

розрахунку кошторису витрат на виробництво.  

Калькулювання витрат на виробництво продукції. Об'єкти калькулювання 

й калькуляційна одиниця. Типова номенклатура калькуляційних статей витрат. 

Методика обчислення окремих статей калькуляції. Методи прогнозування 

собівартості нових виробів (питомих витрат, бальний, агрегатний, кореляційний, 

графоаналітичний).  

Шляхи зниження поточних витрат в розрахунку на одиницю продукції: 

підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення організації 

виробництва, праці й управління; збільшення обсягу виробництва та підвищення 

якості продукції. Техніко-економічні фактори зменшення поточних витрат. 

Енергозбереження і його вплив на собівартість.  

Економічний зміст, функції і види цін та сфери їх застосування. Методи 

встановлення цін: собівартість плюс прибуток; забезпечення фінансованої 

величини прибутку; за рівнем поточних цін (конкуренції); за рівнем попиту. 

Система знижок і доплат до ціни. Державне регулювання ціноутворення. Шляхи 

вдосконалення ціноутворення в Україні.  



  

Виручка від реалізації продукції і дохід підприємства. Дохід і прибуток – 

показники фінансових результатів; різниця між ними. Джерела формування 

прибутку (доходу) підприємства. Прибуток – основний показник діяльності 

підприємства. Типова схема використання прибутку. Показники прибутку, їх 

розрахунок. Рівень прибутковості підприємств різних галузей економіки 

України.  

Рентабельність – відносний показник ефективності діяльності 

підприємства. Показники рентабельності га їх розрахунок. Шляхи підвищення 

рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.  

Суть і методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного 

стану підприємства. Методика розрахунку показників фінансового стану 

підприємства: прибутковості, ліквідності, оборотності, стійкості.  

Загальна методологія вимірювання ефективності виробництва. Види 

ефективності (економічна і соціальна; локальна і народногосподарська; первісна 

і мультиплікаційна; абсолютна і порівняльна). Система показників ефективності 

виробництва. Оцінка соціальної ефективності виробництва. Класифікація 

факторів зростання ефективності виробництва: внутрішні і зовнішні.  

Оцінка ризиків та економічна безпека підприємства. Служба безпеки 

фірми (підприємства, організації).  

 

Тема 4. Інвестиційна діяльність підпиємства 

Сутність інвестицій, види інвестицій і їх класифікація. Внутрішні та 

зовнішні інвестиції. Реальні і фінансові інвестиції. Різновиди і структура 

капітальних вкладень.  

Роль інвестицій та джерела їх формування. Підприємство як об’єкт і 

суб’єкт інвестування. Інвестиційна привабливість та інвестиційна полі- тика 

підприємства. Інвестиційні рішення, що приймаються на підприємстві.  

Оцінка ефективності реальних і фінансових інвестицій. Показники 

ефективності інвестицій: критерій чистої дисконтованої вартості, період 

окупності, індекс дохідності. Фактори підвищення ефективності викорис- тання 



  

інвестицій. Інвестиційні проекти. Цикл, фази та етапи обґрунту- вання 

інвестиційного проекту. Фінансовий план та оцінка ефективності інвестиційного 

проекту.  

Поняття інновацій та інноваційної діяльності. Види інновацій: товарні, 

технологічні, управлінські, інформаційні, соціальні, екологічні. Правове 

забезпечення інноваційної діяльності підприємств України.  

Інноваційні процеси та їх види. Вплив інновацій на підвищення 

конкурентоспроможності продукції.  

Сутність науково-технічного прогресу, його форми. Вплив науково- 

технічного прогресу на розвиток промислового виробництва. Основні цілі 

впровадження нової техніки і технологій. Особливості впровадження нової 

техніки у машинобудуванні України.  

Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень. Показники 

ефективності інноваційної діяльності підприємства. Вплив інноваційних 

процесів на скорочення тривалості відтворювального циклу виготовлення 

продукції.  

 

Модуль 2. Управління проєктами. 

 

Тема 5. Управління проєктами в системі менеджменту організацій 

Історія розвитку управління проектами. Поняття та класифікація проектів. 

Бізнес-план. Техніко-економічне обґрунтування інвестицій. Сутність системи 

управління проектами, її елементи. Учасники управління проектами. Команда 

проекту. Цілі й процеси в управлінні проектами. Принципи та функції 

управління проектами. Життєвий цикл проекту. Розроблення попереднього 

проектного плану. Проекти економічного і соціального розвитку України, які 

підтримуються  

Ідея проекту. Етапи розроблення концепції проекту. Попередні 

дослідження. Додаткові дослідження. Передпроектне дослідження. Технічна 

можливість виконання проекту. Економічна можливість виконання проекту. 



  

Техніко-економічний аналіз. Фінансовий аналіз.  Загальноекономічний аналіз. 

Методи оцінювання ефективності інвестицій. Основні показники ефективності 

проекту. Переваги та недоліки фінансових показників оцінки ефективності 

проектів. 

Організаційна система управління проектами. Базові елементи організа-

ційної структури проекту. Функціональний підхід. Цільовий підхід. Проекту-

вання організаційної структури управління проектами. Управління проектами з 

використанням зовнішньої організаційної структури проекту. Переваги та не-

доліки матричної організаційної структури. Внутрішні організаційні структури 

управління проектами. Функціональна структура. Проектне управління. Дивізі-

ональна організаційна структура. Федеральна організаційна структура. Змішана 

структура. 

Компоненти структуризації проекту. Стуктура проекту. Сфери викорис-

тання структурних моделей. Підходи до структуризації проекту. Робоча струк-

тура проекту. Методологія структуризації. Моделі структуризації. Етапи розби-

вки і планування проектів. Матриця відповідальності. Односпрямована струк-

тура проекту. Двоспрямована структура проекту. Триспрямована структура 

проекту. Поєднання структур проекту. 

 

Тема 6. Основи планування проєкту 

Планування проектів. Процес планування проектів. Основні етапи плану-

вання проектів. План проекту. Принципи планування проектів. Методологічні 

підходи до планування проектів. Фундаментальні рівні управління проектами. 

Система контролю дотримання параметрів проекту. Види контролю. Інтеґрація 

планування і контролю. Внесення змін до виконання проекту та їх комплексний 

аналіз. 

     Планування послідовності робіт. Сіткове планування. Сіткова модель. 

Стрілчасті графіки. Графіки передування. Календарне планування робіт. Типи 

календарних планів. Параметри календарного плану. Головна мета, завдання та 

методологія розробки сіткових графіків. Етапи сіткового планування. Сітковий 

графік процесу планування асортименту продукції. Діаграма Ганта. Тривалість 



  

роботи. Типи сіткових моделей. Алгоритм розрахунку сіткової моделі. Визна-

чення критичного шляху. Оптимізація сіткових графіків. 

Джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір. Планування ресур-

сів. Фінансування проекту. План управління контрактами. Тендерні пропозиції. 

Планування витрат. Кошторис витрат проекту. Оптимізація недостатньої кіль-

кості ресурсів. Поняття та порядок складання проектного бюджету. Ресурсні гі-

стограми. Інвестиційний план. Баланс грошових надходжень і витрат. Баланс 

прибутку.  

 

Тема 7. Ресурсне забезпечення виконання проєкту 

Команда проекту. Стадії життєвого циклу команди проекту. Схема форму-

вання команди з урахуванням мети проекту. Підбір кадрів. Заходи щодо відбору 

персоналу. Критерії відбору. Характеристика вимог до менеджера. Управління 

конфліктами у проектах. Класифікація конфліктів. Джерела конфліктів протягом 

часу реалізації проекту. Моделі управління конфліктами. Лідерство. Порівняння 

стилів управління проектом. Організаційна структура проекту.  Мотивація у 

команді. Розвиток команди проекту. Методи навчання персоналу в проектах. 

 

Тема 8. Управління процесами виконання проєктів 

Завдання контролю за виконанням проекту. Система контролю. Організа-

ція і послідовність здійснення контролю. Попередній контроль. Поточний кон-

троль. Заключний контроль. Методи контролю. Контроль за виконанням кален-

дарних планів і бюджетів підрозділів. Бюджетний контроль “Проґрес”. Якісний 

прогрес. Кількісний прогрес. Звітність у системі контролю. Вимірювання і аналіз 

показників виконання проекту. Метод порівняння з плановими показниками. 
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