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ВСТУП 

 

Метою навчальної дисципліни «Бізнес-планування інноваційних 

проектів» є формування у студентів основних теоретичних знань, умінь та 

практичних навичок з розробки бізнес-планів інноваційних проектів, 

формування стратегічного управлінського мислення. 

Завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння студентами 

категоріального апарата, що використовується під час здійснення бізнес-

планування; визначення основних складових та особливостей бізнес-

планування інноваційних проектів; оволодіння інструментарієм, методиками 

розроблення бізнес-планів інноваційних проектів, формування вмінь щодо 

обґрунтування економічної доцільності реалізації інноваційного проекту, 

аналізу потенційних ризиків проекту; визначення джерел фінансування 

проекту, способів концентрації фінансових ресурсів; проведення підбору 

працівників, спроможних реалізувати цей інноваційний проект; розвиток 

аналітичного мислення під час визначення основних показників інноваційних 

проектів та прийняття рішень щодо оптимального варіанта проекту. 

Написання контрольної роботи передбачає опрацювання різноманітних 

джерел інформації за темою, що вивчається: монографій, підручників, 

навчальних посібників, статей. Самостійне вивчення студентами-заочниками 

цієї навчальної дисципліни передбачає отримання ними теоретичних знань з 

лекційного курсу, наявних підручників та написання контрольної роботи за 

вибраним варіантом, яка складається з теоретичної та практичної частин. 

Тематика контрольних робіт і список рекомендованої літератури містяться у 

цих методичних вказівках.  

Методичні вказівки мають на меті допомогти студентам оволодіти 

теоретичними та методичними засадами бізнес-планування для вироблення 

практичних навичок формування бізнес-плану інноваційного проекту, що 

дозволяє ефективно оцінити перспективу реалізації інноваційного продукту, 

його потенційну ефективність і можливі ризики. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти денної та заочної форм навчання за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» під час вивчення 

навчальної дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» повинні 

виконати контрольну роботу згідно з навчальним планом. Контрольна робота є 

важливим засобом самоконтролю студента, підґрунтям глибокого засвоєння 

навчального матеріалу, сприяє активній підготовці до заліку. 

У процесі виконання контрольної роботи студент повинен не тільки 

вивчити рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, 

але й провести якісне оброблення отриманого матеріалу: установити причинно-

наслідкові зв’язки, виявити закономірності.  

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою 

цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується 

«0», – виконується контрольна робота № 10, якщо остання цифра «2», – 

виконується робота за номером 2. 

Під час виконання теоретичної частини контрольної роботи студент має 

показати своє вміння самостійно працювати з науковою літературою, 

навчальними посібниками, довідниками та іншими науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної теми. Використовуючи літературу, студент повинен 

стисло викласти теоретичні питання. Водночас важливо не тільки детально 

проаналізувати питання, але й показати своє бачення поставлених проблем та 

особисте ставлення до їхнього розв’язання. 

Виконання практичного завдання контрольної роботи дозволяє детально 

вивчити питання, які пов’язані з прикладними аспектами бізнес-планування та 

опанувати практичні навички з розробки бізнес-планів інноваційних проектів.  

Використовуючи літературні джерела, студент повинен викладати думки 

автора своїми словами або наводити цитати з обов’язковим посиланням на 



 6 

джерела. Після закінчення цитати у квадратних дужках зазначається 

порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; 

далі через кому – сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання 

[4, с. 58] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури 

під номером 5, на сторінці 58. Список використаної літератури оформляється з 

урахуванням відповідних вимог.  

Роботу має бути виконано із застосуванням комп’ютерної техніки, на 

паперовому носії інформації (аркуш форматом А4 – інтервал – 1,5, шрифт – 

Times New Roman 14). Приблизний обсяг роботи – 15–20 сторінок. Оформити 

титульну сторінку необхідно згідно з додатком А. 

Своєчасно виконану контрольну роботу студент здає на кафедру за 

десять днів до початку екзаменаційної сесії на перевірку. Захист контрольної 

роботи здійснюють за графіком, затвердженим деканатом. Під час захисту 

студент має показати знання положень, викладених у роботі. Роботу вважають 

зарахованою, якщо вона відповідає таким вимогам: відповідність змісту роботи 

завданню, повнота та правильність його розв’язання; знання джерел і 

літератури за темою, якість оформлення роботи. 

До складання заліку з навчальної дисципліни «Бізнес-планування 

інноваційних проектів» студент допускається лише за умови захисту 

контрольної роботи. 

 

2 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ»  

 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи бізнес-планування  

інноваційних проектів 

Тема 1 Сутність бізнес-планування інноваційних проектів 

Сутність бізнес-планування та особливості його здійснення на 

підприємстві. Відмінність бізнес-плану від інших планових документів. Роль 

планування в управлінні інноваційними процесами. 
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Сутність, основні види інноваційних проектів і особливості їх 

планування. Організаційні структури підтримання інноваційних проектів. 

Венчурні фірми. Бізнес-інкубатори. Технопарки та технополіси. Призначення 

та цілі бізнес-плану інноваційного проекту. Групи користувачів бізнес-плану. 

Критерії, яким повинен відповідати бізнес-план інноваційного проекту. 

Література: [2, с. 65–74; 8, с. 75–79; 9, с. 104].  

 

Тема 2 Структура бізнес-плану інноваційного проекту 

Чинники, що визначають зміст бізнес-плану інноваційного проекту та 

його обсяги. Специфіка процесу формування структури бізнес-плану 

інноваційного проекту. Структура бізнес-плану інноваційного проекту. 

Загальні відомості: повна і коротка назва проекту; пріоритетні напрями; 

виконавці проекту. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності. Ступінь 

розкриття результатів науково-технічних досліджень (демонстрація на 

виставках, публікації). Ступінь захисту прав на інтелектуальну власність, що 

створена під час виконання науково-дослідної роботи та інноваційного проекту 

загалом. Сертифікація інноваційного продукту.  

Очікувана ефективність інноваційного проекту. Характеристика видів 

ефективності інноваційного проекту (економічної, соціальної, екологічної). 

Основні чинники ризику інноваційного проекту. Аналіз потенційних ризиків 

інноваційного проекту. 

Література: [3, c. 12–16; 5, c. 9–24; 7, c. 10–17].  

 

Тема 3 Інноваційні характеристики проекту 

Реферат проекту. Масштаб проекту. Спрямованість проекту. Ступінь 

новизни інноваційного продукту. Опис та призначення інноваційного продукту. 

Характеристики інноваційного продукту щодо новизни. Порівняльна 

характеристика інноваційного продукту та аналогів в країні і за кордоном. 

Оцінювання інноваційного продукту.  

Можлива сфера застосування інноваційного продукту, наявність попиту 

споживачів. Перспективи удосконалення інноваційного продукту. Напрями 
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можливого удосконалення споживчих властивостей інноваційного продукту 

завдяки поліпшенню технологічних і технічних показників; експлуатаційних 

характеристик; гарантійного обслуговування; залучення інших підприємств для 

розширення випуску; організації випуску матеріалів і комплектуючих, що 

заміняють імпорт. Терміни можливого удосконалення інноваційного продукту. 

Література: [3, c. 56–79; 4, c. 25–54; 9, c. 63–92].  

 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти бізнес-планування  

інноваційних проектів 

Тема 4 Оцінювання ринків збуту та стратегія маркетингу 

Форма реалізації інноваційного продукту. Патентна чистота на 

потенційних ринках. Потенційні покупці та планові обсяги продажів протягом 

терміну реалізації проекту за роками. Наявність попиту споживачів, укладених 

договорів на постачання інноваційного продукту. Конструктивні особливості 

інноваційного продукту/інноваційної продукції та аналогів. 

Конкурентоспроможність інноваційного продукту на вітчизняному та 

світовому ринках. Оцінювання насиченості ринку, тобто ступеня задоволення 

потреб потенційних покупців у запропонованому інноваційному продукті в 

Україні і за кордоном. Стратегія реалізації інноваційного продукту. 

Методологічний підхід щодо визначення ціни на інноваційний продукт. 

Канали розповсюдження інноваційного продукту (персональні продажі, 

посередники). План рекламних заходів для просування на ринок інноваційного 

продукту. Сервіс і гарантії. 

Література: [6, c. 56–72; 12, c. 43–64; 16, c. 100–110].  

 

Тема 5 План виробництва інноваційної продукції 

Зміст, завдання та послідовність планування виробництва інноваційного 

продукту. Планування реалізації інноваційної продукції. Розробка та 

обґрунтування виробничої програми. Методика розрахунку показників 

виробничої програми. 
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Сировина, матеріали та комплектувальні вироби: перелік необхідних 

видів; їх постачальники; фінансові та інші умови постачання; запаси 

матеріальних ресурсів. Сучасні методи планування потреби в матеріальних 

ресурсах. Системи управління запасами. Планування перехідних запасів 

готової продукції. Планування перехідних запасів незавершеного виробництва. 

Постачання матеріалів, устаткування по імпорту для виконання проекту та 

організації виробництва з розрахунком їхньої потреби. Планування потреби в 

матеріальних ресурсах. Планування закупівель.  

Література: [4, c. 63–82; 8, c. 84–102; 14, c. 133–154].  

 

Тема 6 Організаційний план розробки проекту та організації 

виробництва інноваційного продукту 

Послідовність етапів розробки організаційного плану. Структура 

організаційного плану розробки проекту та організації виробництва 

інноваційного продукту. Стан виконання робіт за проектом до моменту його 

затвердження. Календарний план виконання робіт за проектом. Перспективний 

план капіталовкладень. 

Побудова організаційної структури управління проектом. Визначення 

потреб у персоналі: складання переліку необхідних видів діяльності та 

розрахунок чисельності персоналу за окремими категоріями. Система 

заробітної плати, механізм її нарахування різним категоріям працівників; 

система преміювання, розмір надбавок за категоріями працівників. Розрахунок 

заробітної плати персоналу. 

Література: [2, c. 25–35; 16, с. 122–134].  
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3 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

3.1 Теоретична частина 

Варіант № 1 

1. Сутність бізнес-планування та особливості його здійснення на 

підприємстві. 

2. Планування виробництва інноваційної продукції. 

3. Оцінювання інвестиційних ризиків проекту. 

 

Варіант № 2 

1. Порівняльна характеристика венчурних фірм, бізнес-інкубаторів, 

технопарків і технополісів.. 

2. Оцінювання ринків збуту інноваційної продукції. 

3. Виробнича програма підприємства. 

 

Варіант № 3 

1. Сутність, основні види інноваційних проектів і особливості їх 

планування. 

2. Методика та показники оцінювання рівня конкуренції на ринку. 

3. Планування потреби в матеріальних ресурсах. 

 

Варіант № 4 

1. Загальна методологія розробки бізнес-плану. 

2. Методика проведення сегментації ринку. 

3. Структура та зміст розділу інноваційного проекту «Аналіз потенційних 

ризиків проекту». 

 

Варіант № 5 

1. Структура бізнес-плану інноваційного проекту. 

2. Вибір стратегії маркетингу. 
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3. Побудова організаційної структури управління інноваційним проектом. 

 

Варіант № 6 

1. Структура організаційного плану розробки проекту та організації 

виробництва інноваційного продукту. 

2. Особливості визначення ціни на інноваційну продукцію. 

3. Методика розрахунку основних показників економічної ефективності 

проекту. 

Варіант № 7 

1. Призначення та структура реферату інноваційного проекту. 

2. Канали розповсюдження інноваційної продукції (персональні продажі, 

посередники). 

3. Планування заробітної плати персоналу. 

 

Варіант № 8 

1. Структура та зміст розділу інноваційного проекту «Інноваційні 

характеристики проекту». 

2. Планування рекламних заходів для просування на ринок інноваційного 

продукту. 

3. Характеристика видів ефективності інноваційного проекту 

(економічної, соціальної, екологічної). 

 

Варіант № 9 

1. Порівняльна характеристика інноваційного продукту та інноваційної 

продукції. 

2. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

3. Розрахунок потреби в персоналі. 
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Варіант № 10 

1. Структура та зміст підрозділу інноваційного проекту «Аналіз ринку 

інноваційного продукту/інноваційної продукції» 

2. Планування реалізації інноваційної продукції. 

3. Основні чинники ризику інноваційного проекту. 

 

1.2 Практична частина 

 

Завдання індивідуальної роботи  

«Планування виробництва інноваційної продукції» 

Основне завдання розділу бізнес-плану «План виробництва 

інноваційного продукту» полягає в обґрунтуванні можливості підприємства 

щодо організації виробництва запланованих до реалізації обсягів інноваційної 

продукції, відповідної кількості та якості (згідно з виробничою програмою), у 

відповідний час, а також щодо залучення для цього необхідного ресурсного 

забезпечення. Бізнес-план інноваційного проекту передбачає виробництво 

інноваційної продукції найменування А, Б, В, Г та використання в цьому 

процесі матеріалів X, Y, Z. Дані щодо обсягів реалізації інноваційної продукції, її  

ціни без ПДВ та ціни матеріалу за 1 кг студент вибирає згідно з його номером 

варіанта (останньою цифрою залікової книжки) (табл. 1). 

Виконання індивідуальної роботи вимагає дотримання чіткої 

послідовності формування таблиць щодо планування виробництва інноваційної 

продукції згідно з рекомендаціями. 

Завдання 1 Планування реалізації інноваційної продукції 

Визначити виручку від реалізації i-го виду інноваційної продукції без 

податку на додану вартість (ПДВ), ПДВ та виручку від реалізації i-го виду 

інноваційної продукції без ПДВ. Результати розрахунків занести до табл. 2. 

Рекомендації щодо виконання. У плані реалізації вказують прогноз 

обсягу реалізації за видами інноваційної продукції в натуральному і 

вартісному виразі.  



 

 

 

 

Таблиця 1 – Вихідні дані для виконання індивідуальної роботи 

Показники 

Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Обсяг реалізації 

інноваційної продукції,  шт. 

          

А 1800 1950 2205 2105 1900 2100 1560 1455 1655 1700 

Б 2400 2540 2300 2250 2350 2800 2785 1850 1750 1800 

В 2100 2300 2700 2850 3125 2950 2358 2520 2950 3200 

Г 1950 2200 2550 2750 2850 2650 2458 2350 2450 2500 

2. Ціна інноваційної 

продукції без ПДВ, грн 

          

А 175 170 165 165 160 155 160 170 160 150 

Б 200 190 190 185 185 185 190 195 175 180 

В 130 125 120 120 125 115 120 125 115 110 

Г 150 155 160 150 155 145 160 170 150 145 

3. Ціна матеріалу за 1 кг, грн            

X 17 16,5 16 15,5 16 15 14 15,5 14,5 14 

Y 13 15,5 15 14,5 14 13 13 14 13,5 15 

Z 12 14 14 13,5 14,5 14 17 19 18 20 

 

 

 



 

 

Таблиця 2 – План реалізації інноваційної продукції 

Найменування 

інноваційної 

продукції 

Обсяг 

реалізації 

інноваційної 

продукції, 

(РПi), шт. 

Ціна  

інноваційної 

продукції  

без ПДВ,  

(Цi), грн 

Виручка від 

реалізації 

інноваційної 

продукції  

без ПДВ, 

грн 

ПДВ, грн 

Виручка від 

реалізації 

інноваційної 

продукції  

з ПДВ, грн 

А      

Б      

В      

Г      

Усього:    

 

Цей план є прогнозом майбутніх доходів і підґрунтям для всіх інших 

планів оскільки витрати залежать від обсягу випуску, а обсяг випуску 

встановлюють на підставі обсягу реалізації. Прогноз обсягу реалізованої 

продукції кожного виду, а також цін на них розробляють у відділі маркетингу 

підприємства. Обсяг реалізації залежить як від попиту на продукцію, так і від 

виробничої потужності підприємства. Виручку від реалізації i-го виду 

інноваційної продукції без ПДВ визначають як добуток обсягу реалізації i-го 

виду інноваційної продукції (РПi) та її ціни (Цi) без ПДВ. ПДВ дорівнює 20 % 

виручки від реалізації інноваційної продукції без ПДВ. 

Завдання 2 Планування виробничої програми та перехідних запасів 

готової продукції 

Термін зберігання i-го виду готової продукції на складі, запаси i-го виду 

готової продукції на початок періоду наведені в табл. 3. Визначити необхідний 

запас i-го виду готової продукції на кінець періоду, обсяг i-го виду товарної 

продукції. Результати розрахунків занести до табл. 3.  

Рекомендації щодо виконання. Виробнича програма підприємства – це 

система планових завдань з виробництва та доставки продукції споживачам у 

розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості у встановлені строки 

згідно з угодами постачання. Особлива роль виробничої програми пов’язана з 

тим, що на підставі її показників розробляють наступні розділи плану. 
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Таблиця 3 – Виробнича програма та план перехідних запасів готової 

продукції 

Найменування 

інноваційної 

продукції 

Обсяг 

реалізації 

інноваційної 

продукції, 

(РПi), шт. 

Термін 

зберігання 

готової 

продукції 

на складі 

(tзi), дн. 

Запас готової продукції, шт. 
Товарна 

продукція 

(ТПі) 

шт. 

на кінець 

періоду 

(ГПкi) 

на початок 

періоду 

(ГПпi) 

А  2  35  

Б  3  100  

В  1  150  

Г  1  250  

 

Так, для визначення витрат на придбання сировини, яку треба закупити, 

необхідно знати обсяг виробництва продукції, її асортимент, питомі витрати 

сировини на одиницю продукції та її ціну. Фонд оплати праці також залежить 

від трудомісткості планового обсягу робіт, що визначається у виробничій 

програмі; загальні витрати та результати господарської діяльності планують, 

ґрунтуючись на обсягах виробництва. Виробнича програма, що розрахована 

згідно з наявними потужностями, порівнюється з обсягом потреби ринку 

відповідного виду інноваційної продукції та визначається необхідний і 

достатній приріст обсягів продукції. 

Перехідні запаси містять запаси готової та незавершеної продукції. 

Запаси необхідні підприємству для безперебійного функціонування. Необхідні 

перехідні запаси можна визначити на підставі плану реалізації та інформації 

щодо швидкості оборотності кожного з цих видів оборотних активів 

підприємства. Необхідний запас i-го виду готової продукції на кінець періоду 

(ГПкi) розраховують за формулою: 

ГПкi = РПi * tзi, / Т,      (1) 

де РПi – обсяг реалізації i-го виду інноваційної продукції; tзi – термін зберігання 

i-го виду готової продукції на складі (в днях); Т – тривалість планового періоду 

(в днях, 30 днів).  
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Запас готової продукції залежить від ti – середнього терміну зберігання 

готової продукції. Але слід орієнтуватися не стільки на ту ситуацію, яка 

склалася на підприємстві до цього часу, скільки на оптимальний час зберігання 

запасів на складі. У виробничій програмі визначають кількість продукції, яку 

передбачають виробити виходячи з запланованого обсягу реалізації та потреб у 

запасах готової продукції. Виробнича програма складається за видами 

продукції на підставі співвідношення: 

ТПi = РПi + ГПкi – ГПпi,      (2) 

де ТПi  – обсяг i-го виду товарної продукції; РПi – обсяг реалізації i-го виду 

інноваційної продукції; ГПкi – запаси i-го виду готової продукції на кінець 

періоду; ГПпi – запаси i-го виду готової продукції на початок періоду. 

Завдання 3 Планування виробничої програми та перехідних запасів 

незавершеного виробництва 

Тривалість виробничого циклу, запаси i-го виду незавершеної продукції 

на початок періоду, коефіцієнт готовності незавершеного виробництва 

наведені в табл. 4. Визначити запас i-го виду незавершеної продукції на кінець 

періоду, обсяг i-го виду валової продукції. Результати розрахунків занести до 

табл. 4.  

Таблиця 4 – Виробнича програма та план перехідних запасів 

незавершеного виробництва 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
  

ін
н

о
в
ац

ій
н

о
ї 

п
р
о

д
у

к
ц

ії
 

Товарна 

продукція, 

(ТПi), шт. 

Тривалість 

виробничого 

циклу, 

(ti ), дн. 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

го
то

в
н

о
ст

і 

н
ез

ав
ер

ш
ен

о
го

 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а 
(К

г)
 

Запас 

незавершеного 

виробництва, шт. Валова 

продукція 

(ВПi) 

шт. 

на кінець 

періоду 

(НЗПкi) 

на 

початок 

періоду 

(НЗПпi) 

А  2 0,5  120  

Б  2 0,5  50  

В  1 0,5  65  

Г  1 0,5  75  
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Рекомендації щодо виконання. Для забезпечення безперервності 

виробничого процесу підприємству необхідний деякий запас незавершеної 

продукції. Запаси незавершеної продукції розраховують аналогічно запасам 

готової продукції, за тим винятком, що замість терміну зберігання готової 

продукції враховують тривалість виробничого циклу: 

НЗПкi = ТПi * ti * Кг / Т,      (3) 

де НЗПкi  – запас i-го виду незавершеної продукції на кінець періоду; ТПi  – 

обсяг i-го виду товарної продукції; ti  – тривалість виробничого циклу i-го виду  

товарної продукції (в днях); Кг – коефіцієнт готовності незавершеного 

виробництва (звичайно приймають рівним 50 %). 

Обсяг випуску i-го виду валової продукції (ВПi) дорівнює обсягу випуску 

товарної продукції, скорегованому на зміну запасів незавершеного 

виробництва: 

ВПi = ТПi + НЗПкi – НЗПпi.      (4) 

де ТПi – обсяг i-го виду товарної продукції; НЗПкi – запаси i-го виду 

незавершеної продукції на кінець періоду; НЗПпi – запаси i-го виду 

незавершеної продукції на початок періоду. 

Завдання 4 Планування потреби в матеріальних ресурсах 

Норми витрат матеріалів на одиницю i-го виду інноваційної продукції 

наведені у табл. 5. Визначити норми витрати матеріалу на обсяг випуску i-го 

виду валової продукції, потребу у матеріалі. Результати розрахунків занести до 

табл. 5. 

 

Таблиця 5 – План потреб у матеріалах 

Наймену-

вання 

матеріалів 

Норма витрати матеріалу на одиницю інноваційної продукції Потреба у 

матеріалі 

(Ні * ВПі), 

кг 

А Б В Г 

на 1 

шт. 

на 

обсяг 

на  

1 шт. 

на 

обсяг 

на  

1 шт. 

на 

обсяг 

на  

1 шт. 

на 

обсяг 

X 7  8  5  6   

Y 0,2  0,2  0,15  0,15   

Z 0,15  0,15  0,1  0,1   
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Рекомендації щодо виконання. Визначення потреби в матеріальних 

ресурсах – центральна ланка в плануванні матеріально-технічного постачання 

підприємства. Потреба в матеріальних ресурсах складається з потреби в 

ресурсах на основне виробництво, потреби на створення й підтримку 

перехідних запасів на кінець планового періоду та потреби на інші види 

господарської діяльності, у тому числі й невиробничу. Визначаючи потребу в 

матеріальних ресурсах, необхідно враховувати наявність засобів для їх 

покриття. Джерела покриття можуть бути власними чи позичковими. Потреба в 

матеріальних ресурсах планується за всією номенклатурою матеріалів. Обсяги 

та терміни постачань матеріалів на підприємство зумовлюються режимом їх 

виробничого споживання, створенням і підтримкою необхідного рівня 

виробничих запасів. План потреби в матеріальних ресурсах складають у 

натуральному і вартісному вираженні з метою визначення кількості матеріалів, 

необхідних для виробництва запланованого обсягу продукції та кількості 

матеріалів, які необхідно закупити протягом планованого періоду.  

Потребу у матеріалі визначають як добуток норми витрати матеріалу на 

одиницю i-го виду інноваційної продукції (Ні) та обсягу випуску i-го виду 

валової продукції (ВПі). 

Завдання 5 Планування закупівель 

Норма запасу матеріалу на кінець періоду складає 23 % від потреби на 

витрати матеріалів. Запас матеріалу на початок планового періоду наведений у 

табл. 6. Дані щодо ціни матеріалу за 1 кг студент вибирає згідно з його 

номером варіанта (останньою цифрою залікової книжки) (табл. 1). Визначити 

запас матеріалів на кінець періоду; загальну потребу в матеріалах у 

натуральному вираженні; обсяг закупівель у натуральному вираженні; вартість 

закупівель. Результати розрахунків занести до табл. 6. 

Рекомендації щодо виконання. Переважно витрати на матеріали є 

змінними, а тому загальну потребу в матеріалах в натуральному виражені (М) 

можна розрахувати за такою формулою: 

М = Ні * ВПі + Мк,      (5) 
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де Ні – норма витрати матеріалу на одиницю i-го виду інноваційної продукції; 

ВПі – обсяг випуску i-го виду валової продукції; Мк – запас матеріалів на кінець 

періоду. 

 

Таблиця 6 – План закупівель 

Най-

мену-

вання 

мате-

ріалу 

Потреба 

у мате-

ріалі, 

кг 

(Ні * ВПі) 

Запас 

матеріалу 

на кінець 

періоду, кг 

(Мк) 

Загальна 

потреба в 

матеріалі, 

кг 

(М) 

Запас 

матеріалу 

на початок 

періоду, кг 

(Мп) 

Обсяг 

закупі-

вель, 

кг 

(Зн) 

Ціна 

мате-

ріалу 

за 1 кг, 

грн 

(Цм) 

Вартість 

закупі-

вель, 

тис. грн 

(Зв) 

X    850    

Y    120    

Z    200    

Усього:  

 

План закупівель матеріальних ресурсів складається на підставі балансів 

матеріально-технічних ресурсів, у яких містяться дані про розмір очікуваного 

залишку на початок планового періоду, потребу в ресурсі, джерела її 

задоволення, кількість матеріалів, що підлягають закупівлі. Абсолютний розмір 

очікуваних залишків матеріальних ресурсів на початок планованого року 

визначається на підставі даних про наявність фактичного запасу матеріалів на 

момент розробки плану, про надходження і витрати матеріалів, що очікуються 

до кінця періоду: Обсяг закупівель у натуральному вираженні (Зн) визначається 

як різниця між потребою в матеріалах (М) і запасом, що є на підприємстві на 

початок планового періоду (Мп): 

Зн = М – Мп.      (6) 

Вартість закупівель (Зв) обчислюють за формулою: 

Зв = Зн * Цм,      (7) 

де Зн – обсяг закупівель в натуральному виражені, кг; Цм – ціна матеріалу за 

1 кг, грн.  
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю й оцінювання знань з навчальної дисципліни  

«Бізнес-планування інноваційних проектів» спрямована на мотивацію 

самостійної роботи студентів протягом семестру. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (табл. 7), яка доповнюється оцінками за національною системою і за 

європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Таблиця 7 – Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

відмінно 90 – 100 А відмінно 

добре 
82 – 89 В дуже добре 

74– 81 С добре 

задовільно 
64 – 73 D задовільно 

60 – 63 Е достатньо 

незадовільно 

35 – 59 FX 
незадовільно (дозволяється 

перескладання) 

1 – 34 F 
неприйнятно (повторне 

вивчення навч. дисципліни) 

 

Система нарахування рейтингових балів з навчальної дисципліни «Бізнес-

планування інноваційних проектів» наведена в табл. 8.  

Таблиця 8 – Система нарахування рейтингових балів 

№ 

пор. 
Вид контролю 

Максимальна кількість 

балів за умови 

виконання окремого 

виду роботи 

1 
Лекції (відвідування, наявність конспекту 

лекцій, робота на лекції) 
до 10 балів 

2 
Практичні заняття (відвідування, наявність 

конспекту, робота на практичному занятті) 
до 20 балів 

3 Підготовка та захист контрольної роботи до 70 балів 

 Усього: до 100 балів 
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Під час оцінювання знань і умінь студентів використовуються такі якісні 

показники, як: повнота, глибина, логічність, оперативність, узагальненість 

знань і умінь студентів. Ураховуються уміння студентів пов'язувати зміст 

навчальної дисципліни зі змістом майбутньої професійної діяльності, 

обґрунтованість розв’язання професійних завдань. 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту контрольної 

роботи: 

 – оцінку 51–60 балів отримує студент, який правильно та повністю 

відповів на всі питання до контрольної роботи, розв’язав усі завдання, дав 

правильні та вичерпні відповіді на всі додаткові запитання викладача стосовно 

ходу виконання контрольної роботи як у межах завдань, поставлених у цій 

контрольній роботі, так і в межах усіх тем навчальної дисципліни. 

Допускаються незначні похибки у відповідях студента на запитання викладача 

чи оформленні контрольної роботи; 

 – оцінку 38–50 балів отримує студент, який повністю виконав та 

вичерпно відповів на всі питання до контрольної роботи, допустив незначні 

помилки під час виконання контрольної роботи або у відповідях на додаткові 

запитання викладача стосовно виконання контрольної роботи як у межах 

завдань, поставлених у цій контрольній роботі, так і в межах усіх тем 

навчальної дисципліни; 

 – оцінку 26–37 балів отримує студент, який повністю відповів на всі 

питання до контрольної роботи, але допустив суттєві помилки під час 

виконання контрольної роботи або у відповідях на додаткові запитання 

викладача стосовно виконання контрольної роботи як у межах завдань, 

поставлених у цій контрольній роботі, так і в межах усіх тем навчальної 

дисципліни;  

 – оцінку 1–25 балів отримує студент, який не відповів на питання та не 

розв’язав завдання або допустив значні помилки під час виконання контрольної 

роботи. 
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5 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Сутність бізнес-планування та особливості його здійснення на 

підприємстві. 

2. Організаційні структури підтримання інноваційних проектів. 

3. Порівняльна характеристика венчурних фірм, бізнес-інкубаторів, 

технопарків та технополісів. 

4. Сутність, основні види інноваційних проектів і особливості їх 

планування. 

5. Призначення та цілі бізнес-плану інноваційного проекту. 

6. Критерії, яким повинен відповідати бізнес-план інноваційного проекту. 

7. Загальна методологія розробки бізнес-плану. 

8. Структура бізнес-плану інноваційного проекту. 

9. Призначення та структура реферату інноваційного проекту. 

10. Структура та зміст розділу інноваційного проекту «Інноваційні 

характеристики проекту». 

11.  Порівняльна характеристика інноваційного продукту та інноваційної 

продукції. 

12.  Структура та зміст підрозділу інноваційного проекту «Аналіз ринку 

інноваційного продукту/інноваційної продукції». 

13.  Оцінювання ринків збуту інноваційної продукції. 

14.  Методика та показники оцінювання рівня конкуренції на ринку. 

15.  Методика проведення сегментації ринку. 

16.  Вибір стратегії маркетингу. 

17.  Особливості визначення ціни на інноваційну продукцію. 

18.  Канали розповсюдження інноваційної продукції (персональні 

продажі, посередники). 

19.  Планування рекламних заходів для просування на ринок 

інноваційного продукту. 

20.  Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
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21.  Сертифікація інноваційної продукції. 

22.  Планування реалізації інноваційної продукції. 

23.  Планування виробництва інноваційної продукції. 

24.  Виробнича програма підприємства. 

25.  Планування потреби в матеріальних ресурсах. 

26.  Планування закупівель. 

27.  Основні цілі та завдання організаційного плану розробки проекту та 

організації виробництва інноваційного продукту.. 

28.  Структура організаційного плану розробки проекту та організації 

виробництва інноваційного продукту. 

29.  Календарний план виконання робіт за інноваційним проектом. 

30.  Перспективний план капіталовкладень. 

31.  Побудова організаційної структури управління інноваційним 

проектом. 

32.  Розрахунок потреби в персоналі. 

33.  Планування прямих витрат на оплату праці. 

34.  Планування заробітної плати персоналу. 

35.  Взаємозв’язок показників організаційного плану та плану 

виробництва у системі бізнес-планування інноваційного проекту. 

36.  Структура та зміст розділу «Очікувана ефективність проекту». 

37.  Характеристика видів ефективності інноваційного проекту 

(економічної, соціальної, екологічної). 

38.  Методика розрахунку основних показників економічної ефективності 

проекту. 

39.  Структура та зміст розділу інноваційного проекту «Аналіз 

потенційних ризиків проекту». 

40.  Основні чинники ризику інноваційного проекту. 

41.  Оцінювання інвестиційних ризиків проекту. 
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