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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Планування і організація бізнесу» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів  

за спеціальністю «Економіка».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес планування і 

організації бізнесу. 

Дисципліна «Планування і організація бізнесу»  є складовою частиною 

циклу фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю 

«Економіка». Даний курс поглиблює знання та навики майбутніх фахівців-

економістів в сфері ведення бізнес-діяльності, які закладені в дисциплінах 

«Основи бізнесу» та «Електронний бізнес». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 
 

Анотація 
Планування і організація бізнесу – це одна із базових навчальних 

дисциплін підготовки бакалаврів з економіки. Вона забезпечує  розвиток 

економічного мислення та формує практичні навики бізнес-діяльності в 

конкурентному ринковому середовищі.  

Навчальний курс формує компетенції щодо планування та організації 

бізнесу (в тому числі – власного), оцінки впливу зовнішніх та внутрішніх 

факторів на функціонування бізнесу, формує навички складання бізнес-планів, 

обґрунтування бізнес-рішень задля забезпечення ефективності бізнес-

діяльності.  

Ключові слова: бізнес, ринок, конкуренція, підприємництво, бізнес-

план, організація бізнесу.  

 
Аbstract 

Planning and business organization is one of the basic academic disciplines of 

bachelor's degree in economics. It provides the development of economic thinking 

and forms practical skills of business activities in a competitive market 

environment. 

The training course forms competence in planning and organizing business 

(including own), assessing the impact of external and internal factors on the 

functioning of the business, shaping the skills of business plans, justifying business 

decisions to ensure the effectiveness of business activities. 

Key words: business, market, competition, entrepreneurship, business plan, 

business organization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
а) для освітньої програми «Управління персоналом і економіка праці» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

05 

«Соціальні та 

поведінкові науки» 

обов’язкова  

Модулів - 2 
Спеціальність 051 

«Економіка» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
2-й 3й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

Освітня програма: 

«Управління персоналом і 

економіка праці» 

4-й 6-й 

Лекції 

Спеціалізація  для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійної роботи 

студента – 6,0 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

32 год. 2 год. 

Практичні 
30 год. 10 год. 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 
118 год. 168 год. 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- - 

Форма контролю: 

екзамен екзамен 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 52,5%; 

для заочної форми навчання – 7,0%.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



б) для освітньої програми «Бізнес-аналітика» 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

05 

«Соціальні та 

поведінкові науки» 

обов’язкова  

Модулів - 3 
Спеціальність 051 

«Економіка» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
2-й 3й 

Семестр 
Загальна кількість 

годин – 180 

Освітня програма: 

«Бізнес-аналітика» 

4-й 6-й 

Лекції 

Спеціалізація  для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійної роботи 

студента – 6,0 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

32 год. 2 год. 

Практичні 
30 год. 10 год. 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 
94 год. 144 год. 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

курсова робота  

(24 год.) 

Форма контролю: 

екзамен екзамен 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 52,5%; 

для заочної форми навчання – 7,0%.  

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає в набутті студентами 

теоретичних знань та практичних навиків щодо планування та організації 

бізнесу (в тому числі – власного).  

Основними завдання вивчення навчальної дисципліни «Планування і 

організація бізнесу» є: 

→ розвиток  у майбутніх фахівців економічного мислення та сучасного 

бізнес-світогляду ринкової орієнтації; 

→ засвоєння цілісної системи наукових знань у сфері теорії та практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бізнес-планування; 

→ формування практичних навиків та творчого підходу до розробки 

окремих складових бізнес-плану; 

→ формування навиків організації бізнесу (в тому числі власного) на основі 

комплексного підходу та всебічного врахування зовнішніх та внутрішніх 

загроз і можливостей; 

→ вміння обґрунтовувати бізнес-рішення на основі оцінювання ризиків для 

підвищення ефективності бізнес-діяльності.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти знатимуть: 
→ сутність основоположних економічних понять та законів; 

→ теоретичні та прикладні засади планування бізнесу; 

→ принципи та законодавчі засади організації бізнес-діяльності. 

За результатами вивчення дисципліни студенти матимуть наступні 
компетенції (вміння): 
→ генерувати та оцінювати бізнес-ідеї; 

→ обґрунтовувати планові показники та складати окремі розділи бізнес-

плану; 

→ складати засновницькі документи, проходити процедуру державної 

реєстрації бізнесу;  

→ мислити критеріями економічної доцільності при обґрунтуванні бізнес-

рішень; 

→ організовувати бізнес-діяльність на основі комплексного підходу.  

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ 

 
ТЕМА 1.  Теоретичні засади планування бізнес-діяльності. Бізнес-

план.  
 
Сутність, форми та методи планування бізнес-діяльності. Види планів. 

Сутність, функції та призначення бізнес-плану. Структура бізнес-плану. 

Рекомендації щодо вибору розділів в бізнес-плані. Логіка розроблення бізнес-

плану. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану. 

 
ТЕМА 2. Бізнес-ідея. Опис продукту (послуги).  
 
Сутність та джерела бізнес-ідей. Оцінка життєздатності бізнес-ідеї. Опис 

продукту (послуги), що виробляється (надається). Товарна політика.  

 
ТЕМА 3. Опис ринку та конкурентного середовища. Сегментація 

ринку. 
 
Опис ринку. Характеристика конкурентного середовища. Аналіз сильних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



та слабких сторін (SWOT-аналіз). Формування матриці конкурентних переваг. 

Сутність та напрями сегментації ринку. Визначення цільової групи 

споживачів.  

 

ТЕМА 4. Маркетинговий план.  
 
Маркетинговий план як частина бізнес-плану. Маркетингові стратегії. 

Прогноз збуту. Методи прогнозування збуту.  Методи поширення та 

стимулювання збуту продукції. Маркетинговий бюджет. 

 
ТЕМА 5. Виробничий план. 
 
 Зміст та наповнення виробничого плану. Планування виробничої 

потужності та виробничої програми. Опис технологічного та виробничого 

процесу. Планування матеріально-технічного забезпечення. Контроль 

виробництва та якості продукції (послуг). 

 
ТЕМА 6. Організаційний  план.  
 
Обґрунтування вибору юридичної форми організації бізнесу. Визначення 

потреби в персоналі з розподілом по категоріях. Джерела набору персоналу. 

Створення організаційної структури управління. 

 

ТЕМА 7. Фінансовий  план.  
 
Завдання розробки та значення фінансового плану. Планування ціни 

продукції (послуг). Структура фінансового плану (план доходів і витрат, план 

грошових надходжень та виплат, плановий баланс). Очікувані фінансові 

коефіцієнти. Аналіз чутливості. Фінансові потреби фірми й умови повернення 

коштів потенційним кредиторам та інвесторам. 

 
ТЕМА 8. Оцінка ризиків.  
 
Сутність ризику. Типи можливих ризиків. Оцінювання можливих 

зовнішніх та внутрішніх ризиків в бізнес-діяльності. Концепція управління 

ризиками. Способи реагування на небезпеки та загрози для бізнесу. Заходи з 

мінімізації або нейтралізації негативних наслідків можливих ризиків. 

Страхування ризиків. 

 
МОДУЛЬ 2. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ. 
 
ТЕМА 9. Реєстрація, ліцензування та патентування бізнесу. 
 
Засновницькі документи для започаткування бізнесу. Державна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



реєстрація бізнесу. Види господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню. Порядок одержання, переоформлення та анулювання ліцензії. 

Сутність та види патентів. Порядок одержання патенту.  

 
ТЕМА 10. Організація фінансового забезпечення бізнесу. 
 
Організація фінансування бізнесу. Організація фінансового 

обслуговування бізнесу. Кредитування бізнесу. 

 
ТЕМА 11. Організація матеріально-технічного постачання в бізнесі.  
 
Сутність та напрями матеріально-технічного постачання. Вибір 

постачальників. Транспортно-заготівельні витрати. Формування запасів 

матеріальних ресурсів.  

 

ТЕМА 12. Організація маркетингової  діяльності в бізнесі.  
 
Організація збуту та просування продукції (послуг). Організаційна 

структура маркетингової діяльності.  

 
ТЕМА 13. Організація управління персоналом в бізнесі. 
 
Підходи та методи управління персоналом. Стимулювання праці 

найманих працівників у бізнесі. Вибір системи оплати праці.  

 

ТЕМА 14. Оподаткування бізнесу. 
 
Види податків та систем оподаткування в Україні. Загальна та спрощена 

система оподаткування. Єдиний податок як важливий фіскальний інструмент 

стимулювання розвитку малого бізнесу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

а) для освітньої програми «Управління персоналом і економіка праці» 
  

Назви змістових 

модулів і тем 

  

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо- 

го 

у тому числі усьо- 

го 

у тому числі 

л п с.р. л п с.р. 

Модуль 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Планування бізнесу 
Тема 1.  Теоретичні засади 

планування бізнес-діяльності. 

Бізнес-план.  

10 2 2 6 12 1 1 10 

Тема 2. Бізнес-ідея. Опис 

продукту (послуги).  
14 2 2 10 13   1 12 

Тема 3. Опис ринку та конку-

рентного середовища. Сегмен-

тація ринку. 

12 2 2 8 12     12 

Тема 4. Маркетинговий план. 12 2 2 8 13   1 12 

Тема 5. Виробничий план. 18 4 4 10 17   1 16 

Тема 6. Організаційний  план.  12 2 2 8 15   1 14 

Тема 7. Фінансовий  план. 16 4 2 10 15   1 14 

Тема 8. Оцінка ризиків. 10 2 2 6 10     10 

Всього модуль 1 104 20 18 66 107 1 6 110 

Модуль 2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Організація бізнесу. 

Тема 9. Реєстрація, 

ліцензування та патентування 

бізнесу. 

12 2 2 8 12 1 1 10 

Тема 10. Організація фінан-

сового забезпечення бізнесу. 
14 2 2 10 13   1 12 

Тема 11. Організація 

матеріально-технічного поста-

чання в бізнесі. 

12 2 2 8 11   1 10 

Тема 12. Організація 

маркетингової  діяльності в 

бізнесі. 

12 2 2 8 10     10 

Тема 13. Організація 

управління персоналом в 

бізнесі. 

12 2 2 8 14     14 

Тема 14. Оподаткування 

бізнесу. 
14 2 2 10 13   1 12 

Всього модуль 2 76 12 12 52 73 1 4 68 

УСЬОГО 180 32 30 118 180 2 10 168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



б) для освітньої програми «Бізнес-аналітика» 
 

  

Назви змістових 

модулів і тем 

  

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо- 

го 

у тому числі усьо- 

го 

у тому числі 

л п с.р. л п с.р. 

Модуль 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Планування бізнесу 

Тема 1.  Теоретичні засади 

планування бізнес-діяльності. 

Бізнес-план.  

12 2 2 6 14 1 1 10 

Тема 2. Бізнес-ідея. Опис продукту 

(послуги).  
14 2 2 8 11   1 8 

Тема 3. Опис ринку та конку-

рентного середовища. Сегментація 

ринку. 

16 2 2 8 12     8 

Тема 4. Маркетинговий план. 14 2 2 6 15   1 10 

Тема 5. Виробничий план. 20 4 4 8 15   1 10 

Тема 6. Організаційний  план.  16 2 2 10 11   1 8 

Тема 7. Фінансовий  план. 20 4 2 10 19   1 14 

Тема 8. Оцінка ризиків. 12 2 2 6 10     8 

Всього модуль 1 124 20 18 62 107 1 6 76 

Модуль 2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Організація бізнесу. 

Тема 9. Реєстрація, ліцензування та 

патентування бізнесу. 
10 2 2 6  12 1 1 10 

Тема 10. Організація фінансового 

забезпечення бізнесу. 
8 2 2 4  13   1 12 

Тема 11. Організація матеріально-

технічного постачання в бізнесі. 
10 2 2 6  11   1 10 

Тема 12. Організація маркетингової  

діяльності в бізнесі. 
8 2 2 4  10     10 

Тема 13. Організація управління 

персоналом в бізнесі. 
10 2 2 6  14     14 

Тема 14. Оподаткування бізнесу. 10 2 2 6  13   1 12 

Всього модуль 2 56 12 12 32  73 1 4 68 

Модуль 3 
Індивідуальне науково-дослідне 

завдання 
24   24 24   24 

УСЬОГО 180 32 30 118 180 2 10 144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Теми і зміст практичних занять 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Тема 1. Теоретичні засади планування бізнес-діяльності. 
Бізнес-план. Сутність, форми та методи планування. 

Необхідність планування бізнесу. Сутнісне призначення та 

складові бізнес-плану.  

2 1 

2 

 

Тема 2. Бізнес-ідея. Опис продукту (послуги). Теоретичні та 

прикладні аспекти генерування бізнес-ідей. Оцінювання 

життєздатності бізнес-ідей. Обґрунтування власної бізнес-ідеї та 

товарної політики.  

2 1 

3 

Тема 3. Опис ринку та конкурентного середовища. 
Сегментація ринку. Загальна характеристика ринку та його 

ємності. Аналіз конкурентного середовища. Побудова матриці 

SWOT-аналізу. 

2 - 

4 

Тема 4. Маркетинговий план. Призначення маркетингового 

плану як складової бізнес-плану. Маркетингові стратегії. Методи 

прогнозування обсягів збуту. Складання маркетингового бюджету. 
2 1 

5 

Тема 5. Виробничий план. Призначення виробничого плану як 

складової бізнес-плану. Планування виробничої програми та 

виробничої потужності. Опис технологічного та виробничого 

процесу. Планування матеріально-технічного забезпечення 

(будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання, сировина, 

матеріали, комплектуючі).  

4 1 

6 

Тема 6. Організаційний  план. Вибір організаційно-правової 

форми ведення бізнесу. Обґрунтування потреби в персоналі (в 

тому числі у розрізі категорій). Вибір джерел набору персоналу. 

Визначення організаційної структури управління.  

2 1 

7 

Тема 7. Фінансовий  план. Призначення фінансового плану.

Планування ціни на продукцію (послуги). Формування плану 

доходів і витрат, грошових надходжень і виплат. Розрахунок 

планових показників фінансової діяльності.  

2 1 

8 

Тема 8. Оцінка ризиків. Оцінювання зовнішніх та внутрішніх 

ризиків в бізнес-діяльності. Заходи з мінімізації або нейтралізації 

негативних наслідків можливих ризиків. Страхування ризиків. 
2 - 

9 

Тема 9. Реєстрація, ліцензування та патентування бізнесу. 
Розробка засновницьких документів для започаткування бізнесу. 

Процедура державної реєстрації суб’єкта бізнесу. Порядок 

отримання ліцензії та патенту.  

2 1 

10 
Тема 10. Організація фінансового забезпечення бізнесу. 
Організація фінансування бізнесу. Організація фінансового 

обслуговування бізнесу. Кредитування бізнесу. 
2 1 

11 

Тема 11. Організація матеріально-технічного постачання в 
бізнесі. Сутність та напрями матеріально-технічного постачання. 

Вибір постачальників. Транспортно-заготівельні витрати. 

Формування запасів матеріальних ресурсів.  

2 1 

12 
Тема 12. Організація маркетингової  діяльності в бізнесі. 
Організація збуту та просування продукції (послуг). 

Організаційна структура маркетингової діяльності.  
2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
Тема 13. Організація управління персоналом в бізнесі. 
Підходи та методи управління персоналом. Стимулювання праці 

найманих працівників у бізнесі. Вибір системи оплати праці.  
2 - 

14 

Тема 14. Оподаткування бізнесу. Загальна та спрощена система 

оподаткування. Єдиний податок як важливий фіскальний 

інструмент стимулювання розвитку малого бізнесу.  
2 1 

Всього 30 10 
 

 
6. Самостійна робота 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 
Освітня програма 

«Управління 

персоналом і 

економіка праці» 

Освітня 

програма 

 «Бізнес-

аналітика» 

Підготовка до аудиторних занять  (0,5 год. /1 

год. занять) 
15 15 

Підготовка до контрольних заходів 

(6 год. на 1 кредит ЄКТС) 
36 36 

Опрацювання окремих тем програми або їх 

частин, які не викладаються на лекціях 
67 43 

Виконання курсової роботи - 24 

Всього 118 118 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п  
Назва теми 

Кількість годин 
Освітня програма 

«Управління 

персоналом і 

економіка праці» 

Освітня програма 

 «Бізнес-аналітика» 

денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. 
Теоретичні засади планування бізнес-діяльності. 

Бізнес-план.  
6 10 6 10 

2. Бізнес-ідея. Опис продукту (послуги).  10 12 8 8 

3. 
Опис ринку та конкурентного середовища. 

Сегментація ринку. 
8 12 8 8 

4. Маркетинговий план. 8 12 6 10 

5. Виробничий план. 10 16 8 10 

6. Організаційний  план.  8 14 10 8 

7. Фінансовий  план. 10 14 10 14 

8. Оцінка ризиків. 6 10 6 8 

9. 
Реєстрація, ліцензування та патентування 

бізнесу. 
8 10 6 10 

10. Організація фінансового забезпечення бізнесу. 10 12 4 12 

11. Організація матеріально-технічного постачання в 8 10 6 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бізнесі. 

12. Організація маркетингової  діяльності в бізнесі. 8 10 4 10 

13. Організація управління персоналом в бізнесі. 8 14 6 14 

14. Оподаткування бізнесу. 10 12 6 12 

Всього 118 168 94 144 
 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання для студентів, які навчаються 

за освітньою програмою «Бізнес-аналітика», передбачене у вигляді курсової 

роботи, яка виконується у відповідності до методичних рекомендацій 06-05-

61. Курсова робота є комплексною та зорієнтована на закріплення студентами 

теоретичних знань та практичних навиків організації власного бізнесу. 

Курсова робота складається з шести розділів, а її орієнтовний обсяг складає 

30-35 сторінок.  
 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Планування і організація 

бізнесу» використовується інформаційно-ілюстративний та проблемний 

методи навчання із застосуванням : 

→ лекцій у формі діалогу та презентаційного відображення; 

→ опорного роздаткового матеріалу;  

→ завдань для вирішення практичних вправ та задач; 

→ тестування. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

→ мультимедійна презентація лекційного матеріалу за окремими темами; 

→ друковані роздаткові матеріали. 

 
9. Методи контролю 

 

Для оцінювання знань студентів передбачається проведення поточного та 

підсумкового  контролю знань за ЄКТС.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є 

такі: 

→ виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

→ глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових літературних 

джерелах; 

→ вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

→ характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

→ вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



→ вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи проводиться за такими 

критеріями: 

 

0% завдання не виконано; 

40% 

завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% 

завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог; 

80% 
завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

денної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань: 

→ поточне тестування у вигляді  контрольних завдань; 

→ підсумкове тестування. 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

заочної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання 

знань: 

→ оцінювання індивідуально-дослідного завдання; 

→ підсумкове тестування. 

При оцінюванні знань для всіх форм навчання використовується 100-

бальна шкала оцінювання. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
а) за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці» 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 40 100 
Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів. 

 
а) за освітньою програмою «Бізнес-аналітика» 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виконана курсова робота оцінюється за чинною в НУВГП системою. 

Максимальна кількість балів  (100) розподіляється таким чином: 

 

Розподіл балів за курсову роботу 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 

Захист роботи Сума 

50 10 40 100 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 

90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 
12. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 

1. Конспект лекцій (на електронному та паперовому носії). 

2. Файли мультимедійної презентації. 

3. Друкований роздатковий матеріал. 

4. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та 

виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Підприємництво» 

для студентів спеціальності 051 «Економіка» http://ep3.nuwm.edu.ua/8444/ 

5. Савіна Н. Б. Підприємництво і бізнес-планування : навч. посіб. / Н. Б. 

Савіна, А. М. Костюкевич. – Рівне: НУВГП, 2011. – 191 с. 

URI:http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2198 

 
13. Рекомендована література 

 

Базова 
1. Бізнес-планування: навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. 

Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 173 с. 

2. Макаренко С.М., Олійник Н.М. Бізнес-планування. Навчально-методичний 

посібник для студентів. – Херсон: ТОВ «ВКФ СТАР АТД», 2017. – 224с. 

3. Доброва Н.В. Основи бізнесу: навчальний посібник / Доброва Н.В., Осипова 

М.М. – Одеса: Бондаренко М. О., 2018. – 305 с. 

4. Мельников А.М. Основи організації бізнесу: навч. посіб. / за аг. ред.. А.М. 

Мельникова [А.М. Мельников, О.А. Коваленко, Н.Б. Пундяк]. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2013.- 200с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Македон В. В. Бізнес-планування: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури,  

2009. - 236 с. 

6. Савіна Н.Б., Костюкевич А.М. Підприємництво та бізнес-планування. 

Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 195с. 

 
Допоміжна 

1. Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навч. посібник. – К.: Кондор, 

2005. – 544с. 

2. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. — 

Вид. 2-ге, доп. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. 

Дерев’янко. — К.: КНЕУ, 2002. — 379 с. 

3. Бескровна Л.О. Бізнес-планування підприємства: навч.посіб. [з курсу 

«Бізнес-планування оператора зв'язку»] / Бескровна Л.О. – Одеса: ОНАЗ  

ім. О.С. Попова, 2012 – 124 с. 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

6. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 

28.09.2017 № 222-VIII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 
7. Закон України «Про господарські товариства» від 17.06.2018 № 1576-XII / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 

 
14. Інформаційні ресурси 

 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

3. Міністерство економічного розвитку та торгівлі / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

4. Державна фіскальна служба України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


