




 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 3,0 / 90 3,0 / 90 

Усього годин аудиторної роботи 44 10 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 12 4 

  практичні заняття, год. 32 6 

 лабораторні заняття, год. - - 

семінарські заняття, год. - - 

Усього годин самостійної роботи 46 80 

Форма контролю  Залік Залік 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми здобуття освіти – 49 

для заочної форми здобуття освіти – 11 

 

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни “Бізнес-планування” є теоретико-

методичні основи та практичні аспекти розробки бізнес-плану. 

Метою викладання дисципліни “Бізнес-планування” є формування у 

студентів системи теоретичних знань та практичних навичок з підготовки та 

аналізу бізнес-плану за міжнародними стандартами. 

 

Вивчення навчальної дисципліни “Бізнес-планування” ґрунтується на 

таких засвоєних навчальних дисциплінах: “Основи економічної теорії”, “Теорія 

організації”, “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, “Менеджмент”. 

Здобуті знання з “Бізнес-планування” є основою для вивчення наступних 

навчальних дисциплін: “Фінанси підприємства”, “Інвестиційний 

менеджмент”, “Управління конкурентоспроможністю підприємства”. 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни  

Основні завдання навчальної дисципліни такі:  

- визначення сутності, основних цілей та основних методик розробки 

бізнес-плану за встановленими стандартами;  

- визначення теоретичних основ бізнес-планування у ринковій системі 

господарювання; 

- набуття теоретичних знань та практичних навичок з підготовки та 

оформлення бізнес плану; 



- визначення основних показників економічної та інвестиційної 

ефективності функціонування бізнесу; 

- вивчення теоретичних та методичних підходів щодо презентації та 

аналізу якості бізнес-плану.  

 

2.3. Програмні результати навчання  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

знати:  

- основні етапи підготовки бізнес-плану; 

- теоретичні та методичні основи розробки бізнес-плану відповідно до 

встановлених стандартів; 

- методику визначення основних показників економічної та 

інвестиційної ефективності, які використовуються у бізнес-плануванні; 

- теоретичні та методичні основи аналізу та представлення бізнес-плану. 

 

вміти: 

- генерувати обґрунтовані ідеї для бізнес-планування з врахуванням 

наявного ресурсного забезпечення; 

- підготовити основні розділи бізнес-плану відповідно до встановленої 

методики та стандартів; 

- визначати потребу в основних видах ресурсів (матеріально-технічних 

трудових, фінансових) для організації бізнесу; 

- розраховувати основні показники економічної та інвестиційної 

ефективності функціонування бізнесу; 

- аналізувати та представляти результати бізнес-планування для 

залучення інвестицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Структура навчальної дисципліни 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього у тому числі 

л прак. с.р.  л прак. с.р. 

Тема 1. Бізнес-

планування у ринковій 

системі 

господарювання 

2 - - 2 4 - - 4 

Тема 2. Методика 

розробки бізнес-плану 
4 2 - 2 6 2 - 4 

Тема 3. Опис галузі та 

компанії 
6 - 4 2 4 - - 4 

Тема 4. Опис продукції 

(послуг) 
4 - 2 2 4 - - 4 

Тема 5. Маркетинг-план 8 2 4 2 6 - 2 4 

Тема 6. Виробничий 

план  
10 2 6 2 6 - 2 4 

Тема 7. Організаційний 

план 
8 2 4 2 4 - - 4 

Тема 8. Фінансовий 

план 
10 2 6 2 8 2 2 4 

Тема 9. Оцінка ризиків 6 2 2 2 4 - - 4 

Тема 10. Представлення 

та аналіз бізнес-плану 
6 - 4 2 4 - - 4 

Інші види самостійної 

роботи 
26    26 40     40 

Всього годин з курсу 90 12 32 46 90 4 6 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Лекційні заняття 

№ 

з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 2. Методика розробки бізнес-плану 

Підготовча стадія розробки бізнес-плану. Інформаційне 

забезпечення розробки бізнес-плану. Методи генерування 

підприємницьких ідей. Чинники впливу на зміст та 

структуру бізнес-плану. Характеристика основних 

розділів бізнес плану. Основні стандарти розробки бізнес-

планів. 

2 2 

2 Тема 5. Маркетинг-план 

Загальна маркетингова стратегія підприємства. Вибір 

каналів збуту продукції. Дослідження ринку, аналіз 

конкурентного середовища, цінова політика, товарна 

політика, комунікаційна та розподільча політика. 

Методика планування витрат на маркетинг. 

2 - 

3 Тема 6. Виробничий план 

Технологія виробництва та основні виробничі операції. 

Планування потреби в основних та оборотних засобах. 

Планування витрат сировини та матеріалів на 

виробництво продукції. Планування обсягів виробництва 

продукції. Схема виробництва продукції. 

2 - 

4 Тема 7. Організаційний план 

Організація та схема управління підприємством. 

Визначення потреб підприємства в персоналі. 

Формування витрат на оплату праці та соціальні 

відрахування. Планування показників продуктивності 

праці. Організація використання капіталовкладень. 

2 - 

5 Тема 8. Фінансовий план 

Формування плану доходів та витрат. Методика 

визначення та аналізу основних показників економічної 

ефективності виробництва і реалізації продукції. Точка 

беззбитковості у бізнес-плануванні. Формування плану 

руху грошових потоків. Методика визначення та аналізу 

основних показників інвестиційної ефективності бізнесу. 

Показники фінансової стійкості підприємства. Формування 

плану податкових платежів. 

2 2 

6 Тема 9. Оцінка ризиків 

Перелік основних видів ризиків, які розглядаються в 

бізнес-плані. SWOT – аналіз бізнесу. Оцінка імовірності 

виникнення ризику. Основні заходи з мінімізації 

негативних наслідків спричинених ризиками. 

Страхування та диверсифікація ризиків. 

2 - 



Усього годин 12 4 

 

3.3. Практичні (лабораторні, семінарські) заняття  

№ 

з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 3. Опис галузі та компанії 

Ознайомлення із структурою та змістом розділу “Опис 

галузі та компанії” на представленому прикладі. Аналіз 

показників розвитку галузі та фірми. 

4 - 

2 Тема 4. Опис продукції (послуг) 

Ознайомлення із структурою та змістом розділу “Опис 

продукції” на представленому прикладі. Аналіз 

показників якості товару. 

2 - 

3 Тема 5. Маркетинг-план 

Ознайомлення із структурою та змістом розділу 

“Маркетинг-план” на представленому прикладі. 

Визначення маркетингової стратегії бізнесу, ціни 

реалізації продукції, каналів збуту, асортименту 

продукції, засобів комунікації, розрахунок витрат на 

маркетинг. 

4 2 

4 Тема 6. Виробничий план 

Ознайомлення із структурою та змістом розділу 

“Виробничий план” на представленому прикладі. 

Визначення потреби в основному та оборотному 

капіталі для організації виробництва. Розрахунок 

основних виробничих показників. Планування 

обсягів виробництва продукції. 

6 2 

5 Тема 7. Організаційний план 

Ознайомлення із структурою та змістом розділу 

“Організаційний план” на представленому прикладі. 

Складання поетапного плану реалізації проекту. Вибір 

організаційної форми господарювання та розробка схеми 

управління підприємством. Формування схеми 

організаційної структури підприємства. Розрахунок 

потреби в трудових ресурсах. Визначення фонду оплати 

праці з нарахуваннями. 

4 - 

6 Тема 8. Фінансовий план  

Ознайомлення із структурою та змістом розділу 

“Фінансовий план” на представленому прикладі. 

Складання плану доходів та витрат. Визначення основних 

показників економічної ефективності бізнесу. Розрахунок 

показників інвестиційної ефективності проекту. 

Формування схеми інвестування та руху грошових 

потоків. Планування балансу підприємства. Розрахунок 

точки беззбитковості. 

6 2 



7 Тема 9. Оцінка ризиків 

Ознайомлення із структурою та змістом розділу “Оцінка 

ризиків” на представленому прикладі. Визначення 

основних видів ризиків та їх оцінка. Планування заходів з 

диверсифікації ризиків. Визначення суми страхування та 

страхових платежів. 

2 - 

8 Тема 10. Представлення та аналіз бізнес-плану. 

Оформлення “Резюме” бізнес-плану та додатків. 

Представлення результатів бізнес-планування. 

Обґрунтування основних показників бізнес-плану та 

доцільності реалізації проекту. 

4 - 

Усього годин 32 6 

 

3.5. Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Бізнес-планування у ринковій системі 

господарювання 

Поняття бізнес-плану. Історія виникнення бізнес-

планування. Необхідність бізнес-планування у ринковій 

системі господарювання. Міжнародні стандарти 

розробки бізнес-планів. 

2 4 

2 Тема 2. Методика розробки бізнес-плану 

Дослідження основних джерел інформації для розробки 

бізнес-плану. Основні види спеціалізованого 

програмного забезпечення у бізнес-плануванні. 

2 4 

3 Тема 3. Опис галузі та компанії 

Дослідження ринку, основних тенденцій та розвитку 

галузі. Визначення основних конкурентів. Формування 

стратегія, мети, цілей та завдань фірми. 

Розробка розділу бізнес-плану “Опис галузі та 

компанії” відповідно до обраної теми з врахуванням 

наведеного на практичних заняттях прикладу. 

2 4 

4 Тема 4. Опис продукції (послуг) 

Розробка розділу бізнес-плану “Опис продукції 

(послуг)” відповідно до обраної теми з врахуванням 

наведеного на практичних заняттях прикладу. 

2 4 

5 Тема 5. Маркетинг-план 

Розробка розділу бізнес-плану “Маркетинг-план” 

відповідно до обраної теми з врахуванням 

наведеного на практичних заняттях прикладу.  

2 4 

6 Тема 6. Виробничий план 

Розробка розділу бізнес-плану “Виробничий план” 

відповідно до обраної теми з врахуванням 

наведеного на практичних заняттях прикладу.  

2 4 



7 Тема 7. Організаційний план 

Розробка розділу бізнес-плану “Організаційний план” 

відповідно до обраної теми з врахуванням наведеного 

на практичних заняттях прикладу. 

2 4 

8 Тема 8. Фінансовий план 

Розробка розділу бізнес-плану “Фінансовий план” 

відповідно до обраної теми з врахуванням наведеного 

на практичних заняттях прикладу. 

2 4 

9 Тема 9. Оцінка ризиків 

Розробка розділу бізнес-плану “Оцінка ризиків” 

відповідно до обраної теми з врахуванням наведеного 

на практичних заняттях прикладу. 

2 4 

10 Тема 10. Представлення та аналіз бізнес-плану 

Ознайомлення з основними способами представлення 

бізнес-плану та обґрунтування основних показників 

проекту. Стилі оформлення бізнес-плану. 

Представлення основних розділів бізнес-плану. Аналіз 

основних показників бізнес-плану. 

2 4 

Інші види самостійної роботи 26 40 

Усього годин 46 80 

 

4. Індивідуальні завдання 

З метою покращення успішності здобувачів вищої освіти та підвищення 

його балів за поточний контроль, протягом семестру їм може додатково 

надаватися індивідуальне завдання (написання реферату і виконання описових 

завдань) з таких тем:  

1. Методика розробки бізнес-плану. 

2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану.  

3. Інформаційне забезпечення розробки бізнес-плану.  

4. Методи генерування підприємницьких ідей.  

5. Основні чинники впливу на зміст та структуру бізнес-плану.  

6. Характеристика основних розділів бізнес плану.  

7. Основні стандарти розробки бізнес-планів. 

8. Організація схеми управління підприємством. 

9. Показники економічної ефективності функціонування підприємства.  

10. Поняття точка беззбитковості та методика її визначення. 

11. Інвестиційна ефективність проекту.  

12. Показники фінансової стійкості підприємства.  

13. Страхування та диверсифікація ризиків. 

14. Стилі оформлення бізнес-плану.  

15. Представлення основних розділів бізнес-плану. 

16. Аналіз основних показників бізнес-плану. 

17. Історія виникнення бізнес-планування.  

18. Необхідність бізнес-планування у ринковій системі господарювання.  

19. Міжнародні стандарти розробки бізнес-планів.  

20. Експертна оцінка бізнес-плану. 



 

 

5. Методи навчання  

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні - 

розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні - демонстрація, ілюстрація; 

практичні - лабораторна робота, практична робота, вправи.  

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: 

аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.  

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 

проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.  

 

6. Методи контролю 

Основними є наступні методи контролю роботи студентів:  

- усне опитування;  

- письмове опитування;  

- тестування;  

- виконання практичних завдань;  

- залік.  

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів  

 

7.1. Денна форма 

Максимальна кількість балів за результатами вивчення дисципліни 

протягом семестру становить 100. Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою 

визначається на основі середнього балу поточної успішності протягом семестру 

за такою формулою:  

 

 , 

 

де, ПК - значення підсумкової залікової оцінки за 100 - бальною шкалою;  

100 - максимально можливе значення оцінки за 100 - бальною шкалою;  

5 - максимальне значення оцінки за національною 4 - бальною шкалою; 

 САЗ - середнє арифметичне значення оцінок за результатами поточного 

контролю.  

Поточний контроль проводиться протягом семестру шляхом опитування 

(усного, тестового, експрес-контролю та ін.), перевірки виконання тем 

самостійної роботи тощо.  

Критерії поточного оцінювання студентів за національною шкалою подано 

у таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1 

Критерії поточного оцінювання знань студентів 

Оцінка Критерії оцінювання 

5  

("відмінно") 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 



розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних/розрахункових завдань, використовуючи при 

цьому нормативну, обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі завдання. Студент здатен виділяти 

суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, 

аналізу, виявляти причинно- наслідкові зв’язки, формувати 

висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами і 

відомостями. 

4  

("добре") 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому нормативну та обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість розрахункових/тестових завдань. Студент здатен 

виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій 

синтезу, аналізу, виявляти причинно- наслідкові зв’язки, у 

яких можуть бути окремі несуттєві помилки, формувати 

висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та 

відомостями. 

3  

("задовільно") 

В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових 

розрахунків, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки. 

2 

("незадовільно") 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових розрахунків, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив окремі 

розрахункові/тестові завдання. Безсистемне відділення 

випадкових ознак вивченого; невміння робити найпростіші 

операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, висновки. 

 

Залік виставляється студенту у його «Залікову книжку» з відміткою 

«зараховано» за умови, що він виконав усі види навчальної роботи, визначені 

робочою навчальною програмою. Переведення підсумкових рейтингових 

оцінок з дисципліни, виражених у балах за 100-бальною шкалою у оцінки за 

національною шкалою та шкалою ЕСТS здійснюється відповідно до таблиці і 

заноситься в додаток до диплому фахівця. 

 



 

 

Таблиця 7.2 

Шкала оцінювання успішності студентів 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

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 

 

7.2. Заочна форма навчання 

У зв’язку з тим, що для студентів заочної форми навчання 

співвідношення обсягу годин, відведених на аудиторні заняття та самостійну 

роботу, має значні відмінності від денної форми, відповідно є відмінності у 

розподілі балів та критеріїв оцінювання. За результатами поточного 

оцінювання (ПК) можна отримати максимально 30 балів і за результатами 

виконання тематичної самостійної роботи міжсесійний період (ТСР) - 70 балів. 

Для перерахунку результатів поточного оцінювання за національною 

чотирибальною шкалою у 30 - бальну шкалу використовується формула: 

 

 , 

 

де, САЗ - середнє арифметичне значення результатів поточного контролю 

успішності студентів за національною чотирибальною шкалою.  

Сума балів, отримана студентом за поточний контроль та за виконану 

тематичну самостійну роботу, є підсумковим показником його успішності з 

навчальної дисципліни.  

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові 

ставиться відмітка «зараховано» за умови, що він виконав усі види навчальної 

роботи, визначені робочою навчальною програмою.  
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