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2. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
. 
3.1 Мета дисципліни: Формування системи базових знань  про зміст бізнес – 

планування як наукової дисципліни, вироблення і розвиток практичних 

навичок з бізнес-планування, які можуть бути використані студентами в 

процесі професійної діяльності з розробки бізнес-планів. 

3.2 Компетентності: 
Шифр Зміст 

Загальна підготовка 
ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки, як члена суспільства 

усвідомлювати цінності громадського ( демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

Підготовка за спеціальністю 

СК-6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення економічних задач 

СК-12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 
конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення 

СК-13 Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності 

 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: Уміти: 

-  правові та економічні основи 
планування підприємницьких проектів; 

 розроблення бізнес-плану; 
- теоретичні основи сучасного бізнес-

планування; 
- типові методики розробки бізнес-планів; 
- методи і технічні прийоми бізнес-
планування. 
- методи аналізу і оцінки економічної 
ефективності проектів; 
- сучасні інформаційні технології в бізнес-
плануванні. 

- вільно оперувати плановими 
категоріями і поняттями, 
- користуватися науково-технічною, 
довідковою та правовою літературою для 
отримання необхідної інформації з 
конкретних питань бізнес-планування; 
- застосовувати отримані теоретичні знання 
при розробці основних розділів бізнес-
планів; 
- проводити презентації бізнес-ідей. 

 3.3 Результати навчання: 
Шифр Зміст 

Загальна підготовка 
ПР8 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач 
ПР12 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 



та змістовно інтерпретувати отримані результати 
ПР13 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники 

ПР23 Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 
самокритичне мислення 

 
3.4. Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
ЗП 10 Мікроекономіка ВБ1.3 Бізнес-економіка 
ЗП 12 Макроекономіка ВБ1.5 Бізнес-проектний аналіз 
ПП 4 Економіка підприємства ВБ1.9 Конкурентоспроможність бізнесу 
ПП 5 Маркетинг ВБ1.13 Організація власного бізнесу 
ПП 6 Фінанси, гроші та кредит ВБ2.13 Стратегія підприємства 
ПП 11 Інвестиційна діяльність 
підприємства 

ВБ3.5 Методи прийняття управлінських 
рішень 

ПП 15 Економіка та організація 
інноваційної діяльності 

ВБ5.10 Діагностика бізнес-процесів 

 
 

4. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає 42,6 (%): 

 
 
 
 
 
 
 



5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного 

заняття. 
Завдання на самостійну роботу. 

Рекомендована 
література (базова, 

допоміжна) 

1 2 3 4 5 
   Модуль №1 

Бізнес-планування як інструмент управління 
бізнесом 

 

1 Л 2 Тема 1. Зміст та організація бізнес-
планування на підприємстві 
Питання: 
1.Теоретичні основи бізнесу 
2.Розвиток методів прогнозування 
3.Основні підходи екстраполяційного та 
цільового прогнозування 
4. Класифікація методів прогнозування 

1-14 

2 ПЗ 2 Аналіз підсумків виконання плану 
виробництва та реалізації продукції 

1-14 

3 Л 2 Тема 2. Організація процесу бізнес-
планування на підприємстві 
Питання: 
1.Умови успішної організації бізнес-
планування  на підприємстві 
2.Основні стадії процесу бізнес-планування 
3.Типові «споживачі» бізнес-плану 

1-14 

4 ПЗ 2 Визначення ціни лізингового контракту 1-14 
5 Л 2 Тема 3 Бізнес – ідея як основа бізнесу, що 

проектується 
Питання  
1. Бізнес-ідея: поняття та класифікація 
1. Джерела інноваційних  бізнес-ідей 
2. Методи виробітки та адаптації бізнес-ідей 

 

6 ПЗ 2 Здійснити вибір продуктової альтернативи 
для розробки бізнес-плану 

1-14 

7 Л 2 Тема 4. Технологія бізнес-планування 
Питання: 
1.Поняття технології бізнес – планування  
2.Традиційна технологія бізнес-планування 
на основі стандартів 
3.Технологія планування бізнесу на основі 
концепції бережливого стартапу 

1-14 

8 ПЗ 2 Архітектурна концепція бережливого 
стартапу 

1-14 
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заняття. 
Завдання на самостійну роботу. 

Рекомендована 
література (базова, 

допоміжна) 

1 2 3 4 5 
9 Л 2 Тема 5 Методи бізнес-планування 

Питання: 
1.Методи бізнес-планування та їх 
класифікація 
2Методи,які реалізують аналітичні 
дослідження у бізнес-плануванні: аналіз 
макросереди,аналіз галузі,аналіз 
конкурентного стану основних 
компаній,аналіз внутрішнього середовища 
організації 

 

10 ПЗ 2 PEST аналіз 1-14 
11 Л 2 Тема 6. Методи бізнес планування : методи 

та підходи,які реалізують задачі 
розрахункового блоку у плануванні 
Питання: 

1. Нормативний метод 
2. Балансовий метод 
3. Розрахунково-аналітичний метод 
4. Економіко-математичні методи 

1-14 

12 ПЗ 2 Визначення потреби у матеріальних ресурсах 
та план поставок для забезпечення 
виробничої програми 

1-14 

13 М1 2 Модульна контрольна № 1.  
   Модуль № 2 

Розробка бізнес-плану  
 

14 Л 2 Тема 7. Вступна частина бізнес-плану  
Питання: 
1.Титульний лист та зміст 
2.Пояснювальна записка (резюме) для 
керівників чи адресату бізнес-плану 
3.Короткий опис бізнесу,що проектується 

1-14 

15 ПЗ 2 Складання короткого опису бізнесу,що 
проектується за варіантами 

 

16 Л 4 Тема 8. Маркетинговий план та стратегія 
продажів 
Питання: 
1.Маркетинговий аналіз бізнес-середовища 
2.План продажів 
3.План PR та реклами 

1-14 

17 ПЗ 4 Розрахунок ємкості ринку, 
конкурентоспроможності товару 

1-14 

18 Л 4 Тема 9. Виробничий план 
Питання: 
1.Формування виробничої бази на 

1-14 
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Завдання на самостійну роботу. 

Рекомендована 
література (базова, 

допоміжна) 

1 2 3 4 5 
підприємстві 
2.Забезпечення технічної та екологічної 
безпеки виробництва 
3.Стратегія забезпечення якості виробництва 

19 ПЗ 4 Планування виробничої потужності 
підприємства 
Планування поточної виробничої діяльності 
підприємства 

1-14 

20 Л 4 Тема 10 Організаційний план 
Питання 
1.Законодавчо-правові умови роботи бізнесу 
2. Основні учасники проекту, їх роль та 
порядок взаємодії 
3. Управлінський персонал проекту 
4. Календарний план роботи по проекту 
бізнес-плану 

1-14 

21 ПЗ 4 Планування витрат на персонал 
Графік Ганта 

1-14 

22 Л 2 Тема 10. Оцінка ризиків проекту та 
управління ними  
Питання: 
1.Основні етапи процесу управління 
ризиками 
2.Методи ідентифікації, оцінки та 
відстеження ризиків 

1-14 

23 ПЗ 2 Складання матриці ризиків 1-14 
24 Л 2 Тема 11. Фінансовий план 

1.Нормативи для проведення економічних 
розрахунків 
2.Фінансово-економічні результати 
діяльності підприємства 
3. Оцінка економічної ефективності проекту 
4. Додатки до бізнес-плану та їх корегування  

1-14 

25 ПЗ 2 Розрахунок точки беззбитковості 1-14 
26 М2 2 Модульна контрольна № 2  

Всього  64   
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Самостійна  робота  студентів  -  один  з  основних  засобів  оволодіння  

навчальним матеріалом  у час, вільний від аудиторних навчальних занять.  

Головною метою самостійної роботи  є  закріплення,  розширення  та  



поглиблення  набутих  у  процесі  аудиторної  роботи знань,  вмінь  та  

навичок,  а  також  самостійне  вивчення  та  засвоєння  нового  матеріалу  під 

керівництвом  викладача,  але  без  його  безпосередньої  участі.  Питання,  

що  виникають  у студентів  стосовно  виконання  запланованих  завдань,  

вирішуються  на  консультаціях,  які проводяться згідно з графіками, 

затвердженими кафедрою.  

Самостійна  робота  студентів  над  навчальною  дисципліною  "Бізнес-

планування"  для всіх спеціальностей включає такі форми: 

- підготовка до семінарських (практичних) занять; 

- підготовка до виконання контрольних завдань; 

- виконання індивідуальних домашніх (розрахункових) завдань; 

- пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою; 

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій; 

-  формування  аналітичних  звітів  (із  побудовою  діаграм,  графіків,  

таблиць  тощо)  за заданою тематикою; 

- розробка прогнозів за заданою тематикою; 

- презентація результатів дослідження. 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  37 

4 Підготовка реферату 15 
5 Інші види самостійної роботи 10 
 Разом 86 

 
 
 
 
 
 



7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
__________________Розрахункове завдання_______________ 

 (вид індивідуального завдання) 
 
 
 

Використовуючи знання та навички, отримані при вивченні курсу 
"Бізнес-планування" і читання рекомендованої літератури, а також 
запропонований шаблон розробки бізнес-плану інвестиційного проекту 
необхідно розробити бізнес план проекту за варіантами (Варіант бізнес-ідеї 
за вибором студента) 

 
Шаблон типової структури  бізнес-плану 

1.Титульний лист до бізнес-плану. 
На титульному листі треба вказати назву компанії, її логотип, 

юридичну та фактичну адреси, телефони, e-mail і адресу сайту в Інтернеті. 
П.І.Б. і контактні лінії керівника компанії і розробника проекту, вимоги до 
конфіденційності представленого бізнес-плану, дата складання та адрес, 
якому направляється проект 

2. Пояснювальна записка (резюме) до бізнес-плану для керівників / 
адресата бізнес - плану. 

Коротко викладається суть інвестиційного проекту для осіб, котрі 
приймають рішення. Наведені дані дозволять потенційному інвестору, 
сформувати своє ставлення до запропонованого проекту, тобто зрозуміти про 
що йде мова, яка вартість і рентабельність, терміни окупності проекту, - не 
читаючи детально весь план. 

3. Короткий опис проектованого бізнесу / бізнес-ідеї 
Мета даного розділу викласти в короткій формі бізнес-концепцію: 

сутність та цілі пропонованого бізнесу з урахуванням особливостей товару / 
послуги і стану бізнес-середовища 

А. Опис бізнесу для діючих підприємств пропонується виконувати в 
наступному порядку: 

1) загальні відомості про підприємство; 
2) фінансово-економічні показники діяльності; 
3) структура управління і кадровий склад; 
4) напрямки діяльності; 
5) продукція; 
6) партнерські зв'язки і соціальна активність 
Б. Опис бізнесу для підприємств, які тільки створюються: 
1) історія бізнесу (на якій стадії він знаходиться: проектування, 

запуску, розширення); 
2) до якого виду належить бізнес (виробничого, роздрібної торгівлі, 

послуг) і де буде реалізовуватися; 
3) продукція, її відмінні риси; 
4) вигоди продукту, що пропонується; 
5) фінансово-економічні показники; 



6) передбачувана організаційно-правова структура; 
7) ваша команда; 
8) яке фінансове становище компанії на сьогоднішній день; 
4. Маркетинговий план: 
План маркетингу необхідний, щоб потенційні клієнти перетворилися в 

реальних. Цей план повинен показати, чому клієнти будуть купувати вашу 
продукцію або користуватися вашими послугами. Тому необхідно продумати 
і пояснити потенційним партнерам або інвесторам основні елементи свого 
плану маркетингу: 

4.1 Маркетинговий аналіз бізнес-середовища: 
1) макросередовище компанії; 
2) короткий опис галузі; 
3) конкуренція в галузі; 
4) короткий опис ринку і ринкових тенденцій; 
5) визначення цільового ринку; 
6) споживачі і їх вимоги до споживчих властивостей товару / послуги; 
7) SWOT - аналіз; 
8) ключові фактори успіху. 
4.2 План продажів: 
1) Короткострокові маркетингові цілі і завдання; 
2) Цільові ринки; 
3) Позиціонування товару / послуги; 
4) Прогнозування фактичного обсягу продажів; 
5) Визначення ціни товару; 
6) Планування виручки; 
7) Планування каналів збуту; 
8) План РR і реклами. 
5. Виробничий план: 
5.1 Формування виробничої бази підприємства та планування його 

виробничої діяльності: 
1) Географічне розташування бізнесу; 
2) Технологія виробництва; 
3) Виробничі площі та приміщення; 
5.2 Планування поточної виробничої діяльності: 
1) Витрати на сировину, комплектуючі та матеріали; 
2) Ключові постачальники; 
3) Витрати на зв'язок, транспорт, експлуатацію інженерних комунікацій 

(воду, теплову та електричну енергію, газ); 
4) Кадрове забезпечення; 
5) витрати на інформаційні технології управління процесом 

виробництва, постачання і збуту; 
6) Забезпечення технічної та екологічної безпеки виробництва; 
7) Стратегія забезпечення якості виробництва товарів / надання послуг. 

Витрати на забезпечення якості виробництва товарів послуг. 
5.3 Стратегія продажів; 



5.4 Загальні витрати на проект 
6. Організаційний план. 
В даному розділі пояснюється як організована керівна група і 

описується основна роль кожного її члена. 
1) Законодавчо-правові умови роботи бізнесу (загальні та специфічні 

галузеві); 
2) Основні учасники проекту, їх роль і порядок взаємодії; 
3) Філософія управління бізнесом і організаційна структура 

підприємства, що проектується; 
4) Ключовий управлінський персонал (команда проекту / інформація 

про керівників); 
5) Кадрова політика фірми; 
6) Календарний план робіт за проектом бізнес-плану; 
7. Оцінка ризиків проекту і управління ними. 
Основні етапи управління ризиками. Методи ідентифікації, оцінки та 

відстеження ризиків 
8. Фінансовий план 
Мета розділу - показати основні пункти з маси фінансових даних.  
1) Нормативи для проведення економічних розрахунків; 
2) Розрахунок точки беззбитковості; 
3) Прогноз реального грошового потоку; 
4) Прогнозний баланс; 
5) Інвестиційний план; 
6) Оцінка економічної ефективності проекту; 
9. Додатки до бізнес-плану та його коригування 

 
 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Для вивчення дисципліни застосовуються словесні, практичні методи 

навчання та інші методи навчання 
Метод Форма реалізації 

Словесні 
Лекція Це метод за допомогою якого педагог у словесній формі 

розкриває сутність наукових понять, явищ , процесів логічно 
пов’язаних, об’єднаних загальною темою 

Проблемна лекція передбачає засвоєння нової інформації шляхом її «відкриття». 
Лектором створюється проблемна ситуація,яка спонукая студентів 
до її вирішення. Для цього новий теоретичний матеріал подають у 
формі проблемного завдання, в умовах якого окреслюються 
суперечності, що вимагають вирішення. 

Пояснення словесне тлумачення понять, явищ, принципів дій приладів, 
наочних посібників, слів, термінів тощо. 

Практичні методи 
Практична робота Спрямована на використання набутих знань для розв’язання 

практичних задач 
Метод проекту метод пошуку, така організація навчання, за якого студенти 

набувають знань у процесі планування та виконання практичних 
завдань – проектів, що дає змогу тісно поєднувати теорію з 



практикою. 
 Інші методи 
Метод пізнавальних 
ігор 

За допомогою пізнавальної гри на на практичних заняттях  
моделюють життєві ситуації, що викликають інтерес до предмету, 
що вивчається 

Методи контролю у 
навчанні 

забезпечують перевірку рівня засвоєння знань, сформованості 
вмінь і навичок. З цією метою використовуються методи усного, 
та тестового контролю. 

 
 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль знань з дисципліни «Бізнес-планування» складається з двох 

блоків планових заходів:  

1) поточний контроль знань студентів;  

2) підсумковий контроль знань студентів 

 
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 
 

Таблиця 10.1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
Змістовні модулі 1 і 2 

Бали 21 22 29 31 35 
ECTS Е Д С В А 

Нац. шкала Задовільно Задовільно Добре Добре Відмінно 
 

Додаткові бали за відвідування занять 
Бали 0 1- 9 10-13 14-17 18 - 20 

Відвідування % < 30 30 - 49 50 – 69  70 - 89 90 - 100 
 
 

Максимальна кількість балів, яку отримує студент по завершені курсу 

100 балів. 

У разі невідповідної навчальної дисципліни або результативної 

кількості балів нижче 60 або з метою підвищення рейтингу від підсумкової 

семестрової кількості балів, студент складає екзамен. 

 
Таблиця 10.2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 



90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
75 … 81 C 
64 … 74 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 
 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 
спеціальності 051 – «Економіка» / Укладач: С. Е. Кучіна – Х.: НТУ ХПІ,  2019  

 
2. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу 

«Бізнес-планування» для студентів спеціальності 051 – «Економіка» / 
Укладач: С. Е. Кучіна – Х.: НТУ ХПІ,  2019  
 

3. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Бізнес-
планування» для студентів спеціальності 051 – «Економіка» / Укладач: С. Е. 
Кучіна – Х.: НТУ ХПІ,  2019  
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8. Козловський В. О. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. О.Козловський, 

О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 190 с. 
9. Кривонос А. О. Бізнес-планування на підприємстві : навч. посіб. / 
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Р.Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К. : Знання, 2006. – 423 с. 
11. Македон В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. В. Македон. – 

К.:ЦУЛ, 2009. – 236 с. 
12. Покропивний С. Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування 

: навч. посіб. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О.Швиданенко. – 
К. : КНЕУ, 2002. – 379 с. 

13. Ясинський В. В. Бізнес-планування: теорія і практика: навч. посіб. / 
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4. Вісник НТУ «ХПІ».  Режим доступу: 
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