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ВСТУП 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Бізнес-планування» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
всіх спеціальностей НУВГП. Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
формування компетенцій з бізнес-планування. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Бізнес-планування» є складовою 
частиною циклу вибіркових дисциплін підготовки бакалаврів усіх 
спеціальностей НУВГП.  

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань 
із суміжних курсів – «Економічна теорія», «Політекономія», цілеспрямованої 
роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 
практичних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України.  

Анотація 
   

Бізнес-планування – це вибіркова навчальна дисципліна підготовки 
бакалаврів усіх спеціальностей НУВГП. Курс бізнес-планування розкриває 
теоретичні та організаційні основи процесу бізнес-планування. 

Навчальна дисципліна «Бізнес-планування» призначена для надання 
студентам знань про методику і технологію розробки бізнес-плану, про зміст 
його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану 
підприємницького проекту. 

Ключові слова: Бізнес-планування, бізнес-план, маркетинговий план, 
виробничий план, фінансовий план, організаційний план та ін. 

 
Аbstract 

 
Business Planning is a  selective educational discipline for the preparation of 

bachelors for these specialties. The course Business Planning reveals the theoretical 
and organizational foundations of business planning process. 

The educational discipline «Business Planning» is intended to provide students 
with knowledge about the essence of methodology and technology for developing a 
business plan, the content of its sections, as well as the skills and ability to draw up 
a business plan for an entrepreneurial project. 

Key words: Business planning, business plan, marketing plan, production 
plan, financial plan, organizational plan, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 Всі спеціальності За вибором 

Модулів - 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
2,3,4-й 2,3,4,5-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

3-8-й 3-10-й 
Лекції 

16год. 2 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,0 
самостійної роботи 
студента – 4,0 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

 

Практичні 
14год. 6 год. 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 
60 год. 82 год. 

Індивідуальне завдання  
Форма контролю: 
залік залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 50% 
для заочної форми навчання – 10% 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни «Бізнес-планування» є формування у 
студентів системи знань про методику і технологію розробки бізнес-плану, 
про зміст його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану 
підприємницького проекту. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних та 
організаційних основ бізнес-планування, а саме  
• вивчення основних понять, елементів бізнес-планування;  
• набуття практичних навичок оцінювання сприятливих зовнішніх 

можливостей та загроз для бізнесу; 
• набуття практичних навичок розроблення основних розділів бізнес-плану. 
• набуття практичних навичок проведення презентації бізнес-плану. 
Результатом вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами таких 

компетенцій: 
– уміння складати опис основних видів продукції; 
– уміння характеризувати продукцію та ринки збуту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– уміння характеризувати конкурентне середовище; 
– уміння аналізувати маркетингове забезпечення; 
– уміння розробляти схему каналів збуту; 
– уміння описувати виробничий процес; 
– уміння визначати виробничу потужність; 
– розробляти організаційну структуру; 
– уміння характеризувати кількісний та якісний склад; 
– уміння обґрунтовувати інвестиційні вкладення у підприємство; 
– уміння аналізувати фінансові коефіцієнти розрахунку беззбитковості та 

окупності інвестицій. 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

МОДУЛЬ 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 
 

Тема 1. Бізнес-планування в ринковій системі господарювання. Поняття 
бізнес-плану та бізнес-планування. Функції і цілі розробки бізнес-плану. 
Загальна методологія розроблення бізнес-плану. 

 
Тема 2. Підготовча стадія розроблення бізнес-плану. Логіка процесу 

стратегічного планування на підготовчій стадії. Оцінка сприятливих зовнішніх 
можливостей та загроз для бізнесу. Виявлення сильних та слабких сторін 
фірми. Визначення місії фірми. Формування цілей діяльності фірми. Аналіз 
стратегічних альтернатив та вибір стратегії. 

 
МОДУЛЬ 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЗМІСТ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тема 3. Продукція (послуги) і ринок. Загальна характеристика 
підприємства та його продукції. Опис базових галузевих параметрів. 
Дослідження ринку. Методи прогнозування обсягів продажу. 

 
Тема 4. Маркетинговий план бізнес-плану. Мета і логіка розроблення 

маркетингового плану бізнес-плану. Стратегія маркетингу. Стратегія збуту та 
реалізації продукції. Фінансові потреби на реалізацію маркетингового плану. 
Прогнозування обсягів продажу.  

 
Тема 5. Виробничий план бізнес-плану. Цілі та завдання виробничого 

плану. Структура виробничого плану. Технологія виробництва, контроль 
якості виробничого процесу. Виробнича програма підприємства. Формування 
матеріально-технічної бази. Нормування ресурсного забезпечення бізнес-
плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6. Організаційний план бізнес-плану. Основні цілі та завдання 
організаційного плану. Структура організаційного плану. Вибір організаційної 
структури та визначення потреби в управлінському персоналі. Календарний 
план реалізації підприємницького проекту. 

 
Тема 7. Фінансовий та інвестиційний план бізнес-плану. Значення зміст 

та технологія розробки фінансового плану. План доходів та видатків. План 
грошових надходжень і витрат. Плановий баланс. Очікувані фінансові 
коефіцієнти. Розрахунок економічної і соціальної ефективності проекту на 
основі використання методів накопичення та дисконтування. Розрахунок 
чистої теперішньої вартості, індексу прибутковості, внутрішньої норми 
прибутковості та періоду окупності проекту. 

 
Тема 8. Оцінка ризиків. Сутність та види підприємницького ризику. 

Концепція управління ризиками. Структура  та цілі розроблення розділу 
«Оцінка ризиків». Методи оцінки впливу ризиків та напрями їхньої 
мінімізації. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна  форма 

Усьо 
го 

у т.ч. Усьо-
го 

у т.ч. 
л п с.р. л п с.р. 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 

Тема 1. Бізнес-планування в ринковій 
системі господарювання 

11 2 1 8 13 1 1 11 

Тема 2. Підготовча стадія розроблення 
бізнес-плану 

11 2 1 8 12 - 1 11 

Разом змістовий модуль 1 22 4 2 16 25 1 2 22 

МОДУЛЬ 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЗМІСТ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 3. Продукція (послуги) і ринок 11 2 2 7 11  1 10 
Тема 4. Маркетинговий план бізнес-
плану 

11 2 2 7 11 - 1 10 

Тема 5. Виробничий план бізнес-плану 11 2 2 7 10 - - 10 
Тема 6. Організаційний план бізнес-
плану 

11 2 2 7 11 - 1 10 

Тема 7. Фінансовий та інвестиційний 
план бізнес-плану 

12 2 2 8 12 1 1 10 

Тема 8. Оцінка ризиків 12 2 2 8 10 - - 10 
Разом змістовий модуль 3 68 12 12 44 65 1 4 60 

Всього годин 90 16 14 60 90 2 6 82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  
 

Вид самостійної роботи Кількість годин 
Підготовка до аудиторних занять  (0,5 год. /1 год. занять). 15 
Підготовка до контрольних заходів 
(6 год. на 1 кредит ЄКТС). 

18 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 
викладаються на лекціях. 

27 

Всього 60 
 
 
 
 
 
 
 

№  
 

Теми і зміст практичних занять 
 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1. 
Тема 1. Продукція (послуги) і ринок. Визначення 
особливостей продукції, а також економічна доцільність її 
виробництва та реалізації на обраних ринках збуту. 

2 1 

2.  
Тема 2. Маркетинговий план бізнес-плану. Аналіз 
конкурентного середовища та формування плану 
маркетингової діяльності підприємства. 

2 1 

3.  
Тема 3. Виробничий план бізнес-плану. Розроблення 
виробничого плану бізнес-плану. 

2 1 

4. 

Тема 4. Організаційний план бізнес-плану. Визначення 
потреби та забезпеченості підприємства персоналом, 
розроблення організаційної структури та системи оплати 
праці на підприємстві. 

2 1 

5. 

Тема 5. Фінансовий план бізнес-плану. Обґрунтування 
фінансової доцільності реалізації бізнес-плану шляхом 
підготовки основних фінансових документів, аналізу 
фінансових коефіцієнтів. 

2 1 

6. 
Тема 6. Інвестиційний план бізнес-плану. Розрахунок 
беззбитковості та окупності інвестиційних вкладень. 

2 - 

7. 
Тема 7. Оцінка ризиків. Оцінювання впливу ризиків та 
напрями їхньої мінімізації.  

2 1 

Всього годин 14 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Завдання для самостійної роботи 
Завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми 

навчання: 

Назви тем 
Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Тема 1. Інвестиційна привабливість підприємництва. 7 10 
Тема 2. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та 
загроз реалізації бізнес-проекту 

7 11 

Тема 3. Визначення місії підприємства 7 10 
Тема 4. Аналіз стратегічних альтернатив і обрання 
стратегії 

7 10 

Тема 5.  Методи прогнозування обсягів продажу 8 10 
Тема 6. Вибір організаційної структури управління 8 10 
Тема 7. Календарний план реалізації 
підприємницького проекту 

8 11 

Тема 8. Методологічні основи експертизи бізнес-плану 8 10 
Всього годин 60 82 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
При викладанні навчальної дисципліни «Бізнес-планування» 

використовується інформаційно-ілюстративний та проблемний методи 
навчання із застосуванням: 
• лекцій у формі діалогу; 
• опорного роздаткового матеріалу; 
• індивідуальних завдань для вирішення практичних вправ та задач; 
• тестування. 
При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 
• мультимедійна презентація лекційного матеріалу; 
• друковані роздаткові матеріали; 
• матеріали на навчальній платформі Moodle. 

 
8. 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. 

 
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 
Модульне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль 2 
 

 

Т1 Т2 МК Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 МК  

6 6 20 8 8 8 8 8 8 20 100 
Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою  
 

90 – 100 

Зараховано 
82 – 89 
74 – 81 
64 – 73 
60 – 63 
35 – 59 не зараховано з можливістю повторного 

складання 
0 – 34 не зараховано з обов’язковим  повторним 

вивченням дисципліни 
 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1. Конспект лекцій на паперовому та електронному носії. 
2. Друкований роздатковий матеріал. 
3. Костюкевич А. М. (2018). Методичні рекомендації до самостійного 

вивчення дисципліни та виконання індивідуальної роботи з навчальної 
дисципліни „Організація власного бізнесу” для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів) 06-05-48. Режим 
доступу в цифровому репозиторії НУВГП: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/825  

4. Презентація курсу «Бізнес-планування» (лекційні та практичні заняття) в 
програмі «Microsoft Power Point» на навчальній платформі Moodle. 
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4. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обгрунтування та аналіз: Навч. 
посібник. - Київ: Каравала, 2006. - 280с. 
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12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


