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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями  

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних  

ЕСТS – 5 

 

Галузь знань:  

07 Управління та 

адміністрування  

 

Спеціальність:  

073 Менеджмент 

 

ОПП: 

Управління проектами 

за вибором 

Рік підготовки 

 1-й 

Загальна кількість  

годин – 150 

 

Семестр 

 1-2-й 

Рівень вищої освіти:  

другий (магістерський) 

Лекції  

 8 

Практичні заняття 

 6 

Самостійна робота 

 136 

Індивідуальні завдання 

Бізнес-план  

Вид контролю – екзамен 

 

 

 

 

 

 



  

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

цілісної системи знань стосовно бізнес-планування проєктно-орієнтованих організацій. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: набуття компетенцій на основі 

засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними 

навичками, що дозволять розробляти та презентувати бізнес-план проєктів різного 

цільового призначення, реалізація на практиці теорії планування нового та існуючого 

бізнесу; опанування методології обґрунтування бізнес-планів; набуття практичних навичок 

з оформлення підприємницьких ідей в бізнес-проєкти. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-планування проектно-

орієнтованих організацій» здобувачі вищої освіти мають набути певних загальних 

компетентностей:  

ЗК4. Здатність мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді. 

В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти мають набути також певних 

фахових компетентностей:  

СК7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни ЗВО мають набути також певних soft-

skills: 

Комунікація. Здатність до ефективної комунікації в команді, що розробляє бізнес-

план; до аргументування власної позиції.  

Автономія і відповідальність. Здатність до управління часом та саморозвитку, 

застосування при виконанні різного виду робіт засад наукової доброчесності; готовність до 

відповідальності за результати своєї дослідницької діяльності; здатність адаптуватись до 

нових ситуацій та приймати відповідні рішення при диверсифікації існуючого бізнес-

плану. 

Презентаційні навички. Вміння організувати проведення презентацію бізнес-плану з 

метою популяризації його практичної реалізації; оволодіння інструментами 

самопрезентації; оволодіння сучасними інструментами публічного виступу та storytelling . 

Здатність генерувати нові ідеї. Застосування новітніх підходів та інструментів, 

програмних засобів та інформаційних технологій при розробці та реалізації бізнес-плану; 

розвиток критичного та креативного мислення. 

 

 



  

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ БЛОК І. «Загальна характеристика бізнес-плану та процесу його 

підготовки» 

Тема 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання 

Сутнісна характеристика бізнес-планування. Визначення поняття «бізнес-план». 

Цілі розроблення бізнес-плану. Функції бізнес-плану. Бізнес-план як одна з умов 

комерційного успіху підприємця. Застосування комп’ютерних технологій у бізнес-

плануванні. 

Тема 2. Поняття бізнес-планування 

Види бізнес-планів. Класифікація бізнес-планів. Проєктна організація та її оточення. 

Основні ринкові сили, що впливають на організацію. Особливості складання бізнес-плану 

для різних галузей діяльності (торгівля, виробництво, послуги,). Алгоритм вибору бізнес 

ідеї. Типова структура бізнес-плану. Обсяги та пріоритети при підготовці бізнес-плану. 

Пошук інформації при підготовці бізнес-плану. Джерела інформації для збору даних та їх 

оцінювання. 

Тема 3. Підготовча робота щодо розроблення бізнес-плану 

Визначення цілей і завдання (місії) проєкту. Організаційно правовий статус 

проєктної організації. Фінансовий стан організації. Аналіз тенденцій розвитку галузі. 

Фінансові характеристики індустрії. Місце даної організації в галузі (на ринку). 

Визначення проблем організації та обґрунтування стратегії бізнес-планування. 

Календарний графік виконання робіт та попереднє оцінювання вартості проєкту. 

Тема 4. Структура, логіка розроблення та оформлення бізнес-плану 

Структура бізнес-плану. Рекомендації щодо вибору розділів в бізнес-плані. Логіка 

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

 

ЗМІСТОВИЙ БЛОК ІІ. «Особливості розробки структурних складових бізнес-

плану» 

Тема 5. Дослідження ринку та прогноз збуту. Продукт (послуги) і ринок 

Характеристика пропонованого бізнес-проєкту: продукту, послуги чи заходу. 

Дослідження потреб ринку. Ємність ринку. Оцінювання ринку збуту. Аналіз 

конкурентного середовища. Формування матриці конкурентних переваг. 

Тема 6. Планування товару (послуги) 

Товарна політика проєктної організації. Життєвий цикл товару. Еластичність 

попиту на товар (послугу). Аналіз стратегії визначення ціни товару (послуги) та обсягу 

реалізації. Планування конкурентної ціни на товар (послугу) та розробка цінової стратегії. 

Вибір та обґрунтування політики ціноутворення проєктної організації. Запити споживачів. 

Прогноз збуту. Застосування методів «знизу до верху» і «зверху до низу» для розрахунку 

прогнозованого збуту продукту (послуги). 

Тема 7. Маркетингова складова бізнес-плану 

Маркетинг-план як структурна частина бізнес-плану. Стратегія маркетингу та 

контролю ринку. Методи просування та стимулювання збуту продукції. Маркетинговий 

бюджет. Методи оптимізації маркетингового бюджету. Особливості маркетингу в 

цифровій економіці. 

Тема 8. Складання виробничого плану організації  

Зміст та особливості виробничого плану. Принципи, що застосовуються при 

розробці виробничого плану. Вибір обладнання (устаткування, оснащення). Узгодження 

плану виробництва з виробничою потужністю (з наявністю людських ресурсів). 

Продуктивність. Контроль виробництва та якості продукції (послуг). 

 

 



  

Тема 9. Планування організації діяльності проєктної організації. 

Організаційний план 

Вибір та планування виробництва (приміщення, офісу тощо). Розташування, оренда, 

ремонт, комунальні послуги, логістичний трафік. Аналіз та вибір постачальників. 

Управління товарно-матеріальними запасами. Управління постачанням. Оптимізація 

закупівель. Розрахунок потреби в обігових коштах. Організація ефективної системи 

менеджменту в організації. Вибір організаційної структури управління. Взаємозв’язки та 

функціональні обов’язки персоналу. Підбір персоналу. Система організації та мотивації 

праці. 

Тема 10. Планування витрат  

Оцінювання та перелік витрат для запуску компанії (проєкту). Експлуатаційні 

витрати. Концепція умовно-змінних та умовно-постійних витрат. Методика складання 

кошторису. Розподіл непрямих витрат. Калькулювання собівартості. Природа статей 

витрат для розрахунку прибутковості. 

Тема 11. Розробка фінансового плану 
Структура фінансового плану. Основні дані для фінансових прогнозів. Звіт про 

прибутки та збитки. Прогноз прибутків та збитків на період дії проєкту. План грошових 

потоків. Оптимістичні та песимістичні прогнози. Фінансові коефіцієнти. Графік погашення 

кредиту та виплати відсотків. Розрахунок точки беззбитковості. Оцінювання потреб у 

фінансуванні. 

Джерела фінансування проекту. Власний капітал, кредитні ресурси, залучені кошти. 

Особливі форми фінансування. Стратегія використання коштів на проєкт. 

 

ЗМІСТОВИЙ БЛОК ІІІ. «Завершальний етап бізнес-планування» 

Тема 12. Довгостроковий розвиток та оцінювання ефективності бізнес ідеї. 

Ризики, стратегія страхування 
Поняття ризиків, їх класифікація та види. Оцінювання ризиків. План дій на випадок 

виникнення непередбачених обставин. Аналіз чутливості проєкту. Страхування ризиків. 

Оцінювання ефективності проєкту. 

Тема 13. Презентація бізнес-плану 

Цілі та завдання презентації бізнес-плану. Організація проведення презентації 

бізнес-плану. Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану. 

 



  

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма навчання 

Усього 
У тому числі 

л пр с/р 
Змістовий блок І «Загальна характеристика бізнес-плану та процесу його підготовки» 

Тема 1. Бізнес-план у ринковій системі 

господарювання 
10   10 

Тема 2. Поняття бізнес-планування 10 2  8 

Тема 3. Підготовча робота щодо розроблення 

бізнес-плану 
10   10 

Тема 4. Структура, логіка розроблення та 

оформлення бізнес-плану 
10  2 8 

Змістовий блок ІІ «Особливості розробки структурних складових бізнес-плану» 

Тема 5. Дослідження ринку та прогноз збуту. 

Продукт (послуги) і ринок 
15  2 13 

Тема 6. Планування товару (послуги) 10   10 

Тема 7. Маркетингова складова бізнес-плану 15 2  13 

Тема 8. Складання виробничого плану організації 15 2  13 

Тема 9. Планування організації діяльності 

проєктної організації. Організаційний план 
10   10 

Тема 10. Планування витрат 10  2 8 

Тема 11. Розробка фінансового плану 15 2  13 

Змістовий блок ІІІ «Завершальний етап бізнес-планування» 

Тема 12. Довгостроковий розвиток та оцінювання 

ефективності бізнес ідеї. Ризики, стратегія 

страхування 

10   10 

Тема 13. Презентація бізнес-плану 10   10 

Разом 150 8 6 136 

 

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

 

1 Поняття бізнес-планування 2 

2 Маркетингова складова бізнес-плану 2 

3 Складання виробничого плану організації  

4 Розробка фінансового плану 2 

 Разом 6 

 

Плани лекційних занять 
 

Тема 1. Поняття бізнес-планування 

1. Види та класифікація бізнес-планів.  

2. Проєктна організація та її оточення. Основні ринкові сили, що впливають на 

організацію.  

3. Особливості складання бізнес-плану для різних галузей діяльності (торгівля, 

виробництво, послуги,).  



  

4. Алгоритм вибору бізнес ідеї.  

5. Типова структура бізнес-плану. Обсяги та пріоритети при підготовці бізнес-

плану.  

6. Пошук інформації при підготовці бізнес-плану. Джерела інформації для збору 

даних та їх оцінювання. 

 

Тема 2. Маркетингова складова бізнес-плану 

1. Маркетинг-план як структурна частина бізнес-плану.  

2. Стратегія маркетингу та контролю ринку.  

3. Методи просування та стимулювання збуту продукції.  

4. Маркетинговий бюджет.  

5. Методи оптимізації маркетингового бюджету. 

6. Особливості маркетингу в цифровій економіці. 

 

Тема 3. Складання виробничого плану організації 

1. Зміст та особливості виробничого плану.  

2. Принципи, що застосовуються при розробці виробничого плану.  

3. Вибір обладнання (устаткування, оснащення).  

4. Узгодження плану виробництва з виробничою потужністю (з наявністю людських 

ресурсів).  

5. Продуктивність.  

6. Контроль виробництва та якості продукції (послуг). 

 

Тема 4. Розробка фінансового плану 

1. Структура фінансового плану. Оцінювання потреб у фінансуванні. 

2. Звіт про прибутки та збитки.  

3. Основні дані для фінансових прогнозів. Прогноз прибутків та збитків на період дії 

проєкту. Оптимістичні та песимістичні прогнози. 

4. План грошових потоків.  

5. Фінансові коефіцієнти.  

6. Графік погашення кредиту та виплати відсотків.  

7. Розрахунок точки беззбитковості.  

8. Джерела фінансування проекту. Власний капітал, кредитні ресурси, залучені 

кошти. Особливі форми фінансування.  

9. Стратегія використання коштів на проєкт.. 

 



  

6. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Теми 

практичних 

занять 

Зміст практичних занять Форми 

контролю 

Кільк. 

годин 

1 Структура, 

логіка 

розроблення та 

оформлення 

бізнес-плану 

1.Структура бізнес-плану.  

2. Рекомендації щодо вибору розділів в 

бізнес-плані.  

3. Логіка розроблення бізнес-плану.  

4. Вимоги до стилю написання та 

оформлення бізнес-плану. 

 

Оцінювання 

попередніх 

проєктів бізнес-

планів та участі 

у групових 

дискусіях щодо 

їх виконання 

2 

2 Дослідження 

ринку та 

прогноз збуту. 

Продукт 

(послуги) і 

ринок 

1. Характеристика пропонованого бізнес-

проєкту: продукту, послуги чи заходу.  

2. Дослідження потреб ринку. Ємність 

ринку.  

3. Оцінювання ринку збуту.  

4. Аналіз конкурентного середовища.  

5. Формування матриці конкурентних 

переваг. 

Оцінювання 

проведеного 

ЗВО SWOT-

аналізу 

конкурентного 

середовища 

обраного 

підприємства і 

складеної 

матриці 

конкурентних 

переваг 

2 

3 Планування 

витрат 

1. Оцінювання та перелік витрат для 

запуску компанії (проєкту).  

2. Експлуатаційні витрати.  

3. Концепція умовно-змінних та умовно-

постійних витрат.  

4. Методика складання кошторису.  

5. Розподіл непрямих витрат. 

Калькулювання собівартості.  

6. Природа статей витрат для розрахунку 

прибутковості. 

Оцінювання 

складової бізнес-

плану щодо 

витратної 

частини та 

виконання 

розрахункових 

завдань із 

використанням 

Microsoft Excel 

2 

 Разом   6 

 

 

 

 



  

7. САМОСТІЙНА РОБОТА  

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Бізнес-план у ринковій системі господарювання 10 

2 Поняття бізнес-планування 8 

3 Підготовча робота щодо розроблення бізнес-плану 10 

4 Структура, логіка розроблення та оформлення бізнес-плану 8 

5 Дослідження ринку та прогноз збуту. Продукт (послуги) і 

ринок 
13 

6 Планування товару (послуги) 10 

7 Маркетингова складова бізнес-плану 13 

8 Складання виробничого плану організації 13 

9 Планування організації діяльності проєктної організації. 

Організаційний план 
10 

10 Планування витрат 8 

11 Розробка фінансового плану 13 

12 Довгостроковий розвиток та оцінювання ефективності бізнес 

ідеї. Ризики, стратегія страхування 
10 

13 Презентація бізнес-плану 10 

 Разом 136 

 

Перелік питань для самостійної роботи 

1. Що таке бізнес-план? Його роль у плануванні підприємницької діяльності.  

2. Які функції виконує бізнес-план в ринковій системі господарювання?  

3. Які основні цілі розроблення бізнес-плану підприємницьких проектів?  

4. Яка інформація необхідна підприємцю для розроблення бізнес-плану і що таке 

інформаційне поле бізнес-плану?  

5. Які є основні джерела інформації для опрацювання бізнес-плану?  

6. Надати загальну характеристику процедури розроблення бізнес-плану.  

7. Надати характеристику початкової стадії роботи над бізнес-планом.  

8. Надати характеристику підготовчої стадії розроблення бізнес-плану.  

9. Надати характеристику основної стадії розроблення бізнес-плану. 

10. В якій послідовності здійснюється процес стратегічного планування на 

підготовчій стадії розроблення бізнес-плану?  

11. Дати характеристику основних етапів стратегії планування підприємницької 

діяльності.  

12. Що таке аналіз ситуації на ринку та постановка цілей підприємства?  

13. За допомогою яких інструментів здійснюється зовнішній та внутрішній аналіз?  

14. Що таке зовнішній аналіз та як він здійснюється?  

15. Що таке внутрішній аналіз та як він здійснює виявлення сильних і слабких 

сторін підприємства?  

16. У чому полягає сутність SWOT-аналізу та на які питання він дає відповіді?  

17. Що таке місія підприємства та як здійснюється формування цілей її діяльності?  

18. Назвіть типові стратегії за класифікацією М. Портера? 

19. Які основні фактори враховуються при виборі стратегії? 

20. Які чинники впливають на формування структури бізнес-плану?  

21. Що конкретно має включати в себе бізнес-план?  

22. Яке значення резюме як одного з розділів бізнес-плану?  

23. Які складові частини бізнес-плану є обов'язковими?  



  

24. Дати характеристику найбільш поширеної структури бізнес-плану, 

орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність.  

25. Назвіть основні розділи бізнес-плану. Охарактеризуйте їх.  

26. На основі яких документів складають фінансовий план?  

27. У чому полягає загальна логіка розроблення бізнес-плану?  

28. Які основні правила оформлення бізнес-плану? 

29. Вкажіть способи захисту конфіденційності бізнес-плану. 

30. Дати загальну характеристику підрозділів бізнес-плану «Галузь, підприємство та 

його продукція». 

31. Які питання висвітлюються у розділі «Галузь, підприємство та його продукція»? 

32. Які джерела використовуються для дослідження ринку обраної галузі 

виробництва? 

33. На які питання необхідно знайти відповідь при дослідженні ринку? 

34. Що таке сегментація ринку та за якими ознаками її здійснюють? 

35. З чого починається розробка нового товару і які рівні проходить? 

36. Які типи конкурентних переваг може використовувати підприємець? 

37. Як дослідити попит населення на продукцію? 

38. За якими показниками потрібно розглядати конкурентоспроможність 

підприємства?  

39. Що таке ємність ринку і як вона поділяється за ступенем насиченості? 

40. На які питання необхідно знайти відповідь при дослідженні ринку? 

41. Що таке сегментація ринку та за якими ознаками вона здійснюється? 

42. Яка мета та послідовність опрацювання маркетингового плану? 

43. Яка послідовність відображення у бізнес-плані стратегії збуту та реалізації 

продукції (послуг) підприємства? 

44. Як відображаються у бізнес-плані питання політики ціноутворення? 

45. Яке відображення знаходять у бізнес-плані питання рекламної кампанії? 

46. Як здійснюється прогнозування обсягів продажу продукції (надання послуг)? 

47. Які існують можливі концепції для виявлення стратегії маркетингу? 

48. Які головні завдання вирішуються на етапі встановлення остаточних розмірів 

цін? 

49. Що в стратегії маркетингу передбачає етап розроблення політики просування 

товару? 

50. Які складові виробничого плану? Від чого залежить його структура? 

51. Що таке виробнича потужність? 

52. У чому полягає завдання виробничого плану? 

53. Що таке виробнича програма? 

54. Як вибирається місце розташування підприємства? 

55. Яка різниця між поняттями мікро- та макро-розташування? 

56. На що орієнтується підприємство при виборі технології? 

57. На основі чого визначається потреба в матеріальних ресурсах? 

58. Які питання розглядають у заключній частині виробничого плану? 

59. Про що свідчить показник мінімального рентабельного розміру виробництва? 

60. Для чого розробляється організаційний план та яка послідовність етапів його 

опрацювання? 

61. Які джерела коштів доцільно обирати при створенні нового підприємства? 

Чому? 

62. Охарактеризуйте основні організаційно-правові форми ведення бізнесу. 

63. Які основні чинники впливають на вибір організаційно-правової форми бізнесу? 

64. Назвати основні принципи визначення потреб підприємства у персоналі. 

65. Які основні методи розрахунків чисельності персоналу застосовують при 

розробці організаційного плану? 



  

66. Яка інформація про власників та ключових менеджерів повинна найти 

відображення в організаційному плані? 

67. Які існують організаційні структури управління? 

68. Дати характеристику питань, які розглядаються в підрозділі організаційного 

плану «Кадрова політика та стратегія». 

69. Які складові планового фонду оплати праці? 

70. Які цілі складання фінансового плану? 

71. Які особливості розроблення фінансового плану порівняно з іншими розділами 

бізнес-плану? 

72. Що таке план доходів та видатків і в якій послідовності він розробляється? 

73. У чому полягає методика розроблення планового балансу та який його зміст? 

74. За допомогою яких інструментів здійснюється фінансовий аналіз 

підприємницького проекту? 

75. Що таке точка беззбитковості та як вона визначається?  

76. Який склад очікуваних фінансових коефіцієнтів, як вони розраховуються?  

77. Що являє собою план грошових надходжень і виплат?  

78. Які можуть бути джерела фінансування бізнес-плану? Які основні відмінності 

між власними та позиковими фінансовими ресурсами?  

79.Яка інформація використовується для складання розділу «Фінансовий план» 

бізнес-плану? 

80. Що розуміють під невизначеністю та ризиком ?  

81. Сутність системи управління ризиками.  

82. Які найбільш поширені види ризиків Ви знаєте?  

83. Як класифікуються ризики за джерелами виникнення?  

84. Які причини виникнення проектних ризиків?  

85. Яка класифікація ризиків залежно від причин їх виникнення?  

86. Яка послідовність виконання робіт при проведенні аналізу ризиків?  

87. Які існують способи зниження ризиків?  

88. Що ви розумієте під хеджуванням ризиків?  

89. Як нейтралізують часткові ризики? 

90. Які основні вимоги до оформлення бізнес-плану?  

91. Що ви розумієте під презентацією бізнес-плану?  

92. Яка мета здійснення презентації?  

93. Які основні завдання презентації?  

94. Які питання доцільно представити при презентації бізнес-плану?  

95. Які ключові моменти презентації?  

96. Для чого потрібна експертиза бізнес-плану?  

97. Що є предметом експертизи?  

98. Які базові критерії при проведенні експертизи?  

99. Хто здійснює процедуру експертизи бізнес-проєктів? 



  

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальне завдання (ІДЗ) передбачає: систематизацію, закріплення, 

розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни; застосування їх при вирішенні 

конкретних практичних ситуацій з використанням програм Microsoft Excel та Project 

Management. Також виконання ІДЗ передбачає розвиток навичок самостійної роботи й 

оволодіння методикою складання бізнес-плану. 

Основною метою виконання ІДЗ є складання бізнес-плану обраного проєкту (ідеї, 

підприємства, виробництва тощо). 

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ 

Обсяг бізнес-плану не може бути менший, ніж 10 аркушів машинописного тексту, 

шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір кегля – 14. При написанні бізнес-плану 

повинно бути використано не менше 10 літературних джерел, з обов’язковим посиланням 

за змістом на список використаної літератури. 

Бізнес-плану має бути побудований за такою структурою: 

1. Резюме 

2. Характеристика галузі та підприємства 

3. Опис продукту чи послуги 

4. Дослідження ринку та прогноз обсягів збуту 

5. Конкурентні переваги 

6. План маркетингу 

7. План виробництва (організації бізнесу) 

8. План витрат 

9. Організаційний план 

10. Фінансовий план 

11. Стратегія фінансування 

12. Оцінка ризиків та план дій на випадок непередбачених обставин. 

Виконану роботу ЗВО повинні захистити. На захисті ІДЗ ЗВО викладає короткий 

зміст виконаного завдання, демонструє презентацію бізнес-плану, а також дає відповіді на 

питання, поставлені присутніми на захисті. 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1) За джерелом інформації:  

Словесні: лекція (традиційна, лекція-прес-конференція, інтерактивна лекція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (презентація), пояснення, 

розповідь, бесіда, диспут.  

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

Практичні: заняття із застосуванням програми Microsoft Excel та Project 

Management.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.  

4) За ступенем управління освітньою діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота здобувачів: з інформаційними та статистичними джерелами, науковою 

та практичною літературою; виконання індивідуальних завдань.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності:  

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій). 



  

2) Методи стимулювання обов'язку і відповідальності у навчанні: вимоги до 

виконання окремих видів робіт, оцінювання, поточний та підсумковий контроль, 

роз’яснення, проблемний виклад матеріалу. 

Лекції забезпечують здобувачів вищої освіти науково-практичними матеріалами з 

основ, теорії і практики бізнес-планування, із загальних питань застосування 

організаційних, нормативно-правових, економічних та інших інструментів при розробці 

бізнес-плану, технології написання бізнес-плану, презентації результатів та професійної 

самопрезентації, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти. 

На практичних заняттях формуються навички аналізу, критичного мислення, 

здатність логічно, аргументовано висловлювати власні погляди з певного питання, 

активізації пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх власного досвіду з 

предметом навчання сприяють завдання для самостійної роботи, виконання яких надає 

здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання на практиці. 

Самостійне навчання реалізується також у підготовці до практичних занять, у 

виконанні індивідуального завдання з розробки бізнес-плану конкретного проєкту, у роботі 

з підготовки мультимедійних презентацій, що будуть проаналізовані, обговорені та оцінені 

в академічних групах. 

Під час підготовки до занять здобувачі вищої освіти розвиватимуть навички 

самостійного навчання, критичного аналізу наукової літератури та матеріалів 

інформаційних ресурсів, синтезу та аналітичного мислення, комунікації в команді, 

самоменеджменту. 

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи 

комбінованого контролю знань здобувачів вищої світи під час перевірки активності 

протягом аудиторних занять (усне чи письмове опитування, інтерактивне тестування за 

допомогою різних дистанційних засобів, обговорення, аналіз бізнес-проєктів), виконання 

теоретичних та практичних завдань, інтерактивної бесіди, ситуаційних завдань, 

індивідуальних практичних завдань. 

Підсумковий контроль – екзамен. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
Поточний контроль, контроль самостійної роботи, виконання 

індивідуального дослідного завдання 

ІЗ Екзамен Всього 

Блок І Блок ІІ Блок ІІІ    

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

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 15 100 

Т1, Т2 ... Т13 ― теми змістових блоків 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Рейтинг з 

дисципліни, 

сума балів 

Оцінка 

ECTS 

Визначення 

оцінки ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 A Відмінно Відмінно 
Зараховано 

82-89 B Дуже добре Добре 



  

75-81 C Добре Добре 

64-74 D Задовільно Задовільно 

60-63 E Достатньо Задовільно 

35-59 FX Незадовільно Незадовільно 
Не зараховано 

1-34 F Незадовільно Незадовільно 

 

11. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Сутнісна характеристика бізнес-планування.  

2. Визначення поняття «бізнес-план».  

3. Цілі розроблення бізнес-плану.  

4. Функції бізнес-плану.  

5. Бізнес-план як одна з умов комерційного успіху підприємця.  

6. Застосування комп’ютерних технологій у бізнес-плануванні. 

7. Види бізнес-планів. Класифікація бізнес-планів.  

8. Проєктна організація та її оточення.  

9. Основні ринкові сили, що впливають на організацію. 

a. Особливості складання бізнес-плану для різних галузей діяльності (торгівля, 

виробництво, послуги,).  

10. Алгоритм вибору бізнес ідеї.  

11. Типова структура бізнес-плану.  

12. Обсяги та пріоритети при підготовці бізнес-плану.  

13. Пошук інформації при підготовці бізнес-плану. Джерела інформації для 

збору даних та їх оцінювання. 

14. Визначення цілей і завдання (місії) проєкту.  

15. Організаційно правовий статус проєктної організації. 

a. Фінансовий стан організації.  

16. Аналіз тенденцій розвитку галузі. Фінансові характеристики індустрії.  

17. Місце даної організації в галузі (на ринку).  

18. Визначення проблем організації та обґрунтування стратегії бізнес-

планування.  

19. Календарний графік виконання робіт та попереднє оцінювання вартості 

проєкту. 

20. Структура бізнес-плану. Рекомендації щодо вибору розділів в бізнес-плані.  

21. Логіка розроблення бізнес-плану.  

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

23. Характеристика пропонованого бізнес-проєкту: продукту, послуги чи заходу.  

24. Дослідження потреб ринку. Ємність ринку.  

25. Оцінювання ринку збуту.  

26. Аналіз конкурентного середовища. Формування матриці конкурентних 

переваг. 

27. Товарна політика проєктної організації.  

28. Життєвий цикл товару.  

29. Еластичність попиту на товар (послугу).  

30. Аналіз стратегії визначення ціни товару (послуги) та обсягу реалізації.  

31. Планування конкурентної ціни на товар (послугу) та розробка цінової 

стратегії.  

32. Вибір та обґрунтування політики ціноутворення проєктної організації.  

33. Запити споживачів.  



  

34. Прогноз збуту. Застосування методів «знизу до верху» і «зверху до низу» 

для розрахунку прогнозованого збуту продукту (послуги). 

35. Маркетинг-план як структурна частина бізнес-плану.  

36. Стратегія маркетингу та контролю ринку.  

37. Методи просування та стимулювання збуту продукції.  

38. Маркетинговий бюджет. Методи оптимізації маркетингового бюджету. 

39. Зміст та особливості виробничого плану. Принципи, що застосовуються при 

розробці виробничого плану.  

40. Вибір обладнання (устаткування, оснащення).  

41. Узгодження плану виробництва з виробничою потужністю (з наявністю 

людських ресурсів).  

42. Продуктивність. Контроль виробництва та якості продукції (послуг). 

43. Вибір та планування виробництва (приміщення, офісу тощо). Розташування, 

оренда, ремонт, комунальні послуги, логістичний трафік.  

44. Аналіз та вибір постачальників.  

45. Управління товарно-матеріальними запасами.  

46. Управління постачанням. Оптимізація закупівель.  

47. Розрахунок потреби в обігових коштах.  

48. Організація ефективної системи менеджменту в організації.  

49. Вибір організаційної структури управління.  

50. Взаємозв’язки та функціональні обов’язки персоналу.  

51. Підбір персоналу. Система організації та мотивації праці. 

52. Оцінювання та перелік витрат для запуску компанії (проєкту).  

53. Експлуатаційні витрати. Концепція умовно-змінних та умовно-постійних 

витрат.  

54. Методика складання кошторису.  

55. Розподіл непрямих витрат. Калькулювання собівартості.  

56. Природа статей витрат для розрахунку прибутковості. 

57. Структура фінансового плану.  

58. Основні дані для фінансових прогнозів. Прогноз прибутків та збитків на 

період дії проєкту. 

59. Звіт про прибутки та збитки.  

60. План грошових потоків.  

61. Оптимістичні та песимістичні прогнози.  

62. Фінансові коефіцієнти.  

63. Графік погашення кредиту та виплати відсотків.  

64. Розрахунок точки беззбитковості.  

65. Оцінювання потреб у фінансуванні. 

66. Джерела фінансування проекту. Власний капітал, кредитні ресурси, залучені 

кошти. Особливі форми фінансування.  

67. Стратегія використання коштів на проєкт. 

68. Поняття ризиків, їх класифікація та види.  

69. Оцінювання ризиків. Страхування ризиків. 

70. План дій на випадок виникнення непередбачених обставин.  

71. Аналіз чутливості проєкту. Оцінювання ефективності проєкту. 

72. Цілі та завдання презентації бізнес-плану. Організація проведення 

презентації бізнес-плану. Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану. 
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