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ВСТУП 

 

Належне створення, а в подальшому функціонування та розвиток 

кожного суб’єкта господарювання, потребує детального планування, дієвим 

інструментом якого є процес бізнес-планування. Особливо під час 

започаткування нового напряму, виду економічної діяльності чи створення 

стратегічного підрозділу підприємства важливе значення має розробка бізнес-

плану як детального попереднього аналізу та прогнозу перспектив 

підприємницького проекту. Особливо важливим є бізнес-планування 

господарської діяльності на сучасному етапі розвитку економіки, адже 

об’єктивно посилюється потреба в більш детальному та комплексному 

впровадженні сучасних елементів планування для забезпечення життєздатності 

та планової конкурентоспроможності підприємства. 

Бізнес-план охоплює практично всі функціональні напрями підприємства, 

починаючи від детального опису технології бізнес-проекту і закінчуючи 

ґрунтовними фінансовими розрахунками ефективності господарювання. Тому 

його розробка і контроль реалізації (в подальшому) значно сприяє як 

підвищенню ефективності, так і зниженню ризиків у започаткуванні нових 

напрямів підприємницької діяльності.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Бізнес-план: технологія 

розробки та обґрунтування» є формування у студентів системи теоретичних 

знань і набуття практичних навичок щодо розробки бізнес-планів та 

використання їх як інструменту стратегічного управління підприємницькою 

діяльністю в умовах глобалізації. Навчальна дисципліна вивчає технологію 

розробки та обґрунтування бізнес-планування для прийняття управлінських 

рішень в умовах сучасних глобалізаційних процесів, передбачає ознайомлення 

зі специфікою бізнес-планування для різних цілей та адресатів, у різних галузях 

та сферах. Навчальна дисципліна спрямована на формування розрахунково-

аналітичних умінь та оволодіння сучасними технологіями бізнес-планування 
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для започаткування нового або розширення діючого бізнесу, для ефективного 

управління бізнес-структурами.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сутнісні характеристики 

бізнес-плану, його технологія розробки та обґрунтування, інформаційне поле, а 

також методологія розрахунку його показників. 

Навчальна дисципліна «Бізнес-план: технологія розробки та 

обґрунтування» вивчається у безпосередньому зв’язку з основними 

методологічними й організаційно-економічними положеннями теорії 

управління, а також з іншими навчальними дисциплінами, важливими для 

підготовки фахівців з маркетингу.  

Завдання навчального курсу – вивчити сутність, цілі та методологію 

розробки бізнес-плану; оволодіти знаннями щодо структури та змісту бізнес-

плану; сформувати навички щодо оформлення бізнес-плану та його презентації; 

висвітлити застосовувані у практиці господарювання методи складання бізнес-

плану та алгоритму його розробки; надати навички експертизи бізнес-планів; 

набути вмінь розробки і використання в практиці економічно-розрахункової 

моделі бізнес-плану; набути вміння використовувати економічний 

інструментарій для розробки альтернативних планів та сценаріїв стратегічного 

розвитку бізнес-структур. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати:  

− сутність та цілі розробки бізнес-плану; 

− зміст та структуру бізнес-плану; 

− класифікацію та особливості видів бізнес-плану; 

− етапи та алгоритм розробки бізнес-плану; 

− вимоги до змісту окремих розділів бізнес-плану; 

− вимоги до оформлення та презентації бізнес-плану; 

− підходи до організації бізнес-планування; 

− особливості технологій розробки різних видів бізнес-планів; 

− вимоги кредиторів та інвесторів до бізнес-планів; 
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− методичні підходи до експертизи бізнес-планів; 

− підходи та методи економічного моделювання бізнес-плану; 

   уміти: 

− розробляти бізнес-план згідно з вимогами до структури та змісту його 

частин; 

− розробляти систему бізнес-планів для стратегічного управління 

діяльністю підприємства; 

− розробляти та використовувати в практиці економічно-розрахункову 

модель бізнес-плану; 

− розробляти бізнес-план з урахуванням міжнародних вимог та 

стандартів; 

− оформляти бізнес-план, здійснювати його презентацію; 

− здійснювати експертизу бізнес-планів; 

− використовувати економічний інструментарій для розробки  

альтернативних планів та сценаріїв стратегічного розвитку бізнес-структур; 

− застосовувати методи аналізу виконання бізнес-плану; 

− використовувати бізнес-план для прийняття ефективних управлінських    

рішень у підприємництві. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНІ 

 

№ 
пор. 

Тема Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість 
год. 

(лекції) 

СРС  
К-ть 
год. 

Кількість 
год. 

(лекції) 

СРС  
К-ть 
год. 

Змістовий модуль 1 Загальна характеристика бізнес-плану та процесу його 
підготовки 

1 Сутність бізнес-планування та 
особливості його здійснення на 
підприємстві 

2 7 1 9 

2 Система обґрунтування планів 
підприємства 2 6 – 8 

3 Підготовча стадія розробки 
бізнес-плану 2 6 – 9 

4 Структура, логіка розробки та 
оформлення бізнес-плану 2 6 1 9 

5 Розділ бізнес-плану: дослідження 
ринку та прогноз збуту. Продукт 
(послуги) і ринок 

2 6 1 9 

6 Маркетинг-план як складова 
бізнес-плану підприємства 2 7 1 9 

 Разом за змістовим модулем 1 12 38 4 53 
Змістовий модуль 2 Зміст стратегічного бізнес-плану та особливості 

технологій бізнес-планування 
7 Розділ бізнес-плану: виробничий 

план 2 6 1 9 

8 Розділ бізнес-плану: планування 
організації діяльності фірми 2 7 1 9 

9 Оцінювання ризиків у бізнес-
плануванні 2 7 – 9 

10 Розділ бізнес-плану: планування 
витрат та розробка фінансового 
плану 

2 6 – 8 

11 Експертиза бізнес-плану 2 7 1 9 
12 Презентація бізнес-плану 2 7 1 9 

 Разом за змістовим модулем 2 12 40 4 53 
 Семестровий контроль – диф. 

залік  
– 2 – 2 

 Усього: 24 80 8 108 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Сутність бізнес-планування та особливості його здійснення на 

підприємстві 

1. Зміст та предмет бізнес-планування діяльності підприємства.  

2. Функції та цілі розробки бізнес-плану.  

3. Формування інформаційного поля бізнес-плану.  

4. Загальна методологія розробки бізнес-плану.  

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає відмінність бізнес-плану від планів виробничо-

господарської та фінансової діяльності підприємства? 

2. Надайте визначення понять «бізнес-планування» та «бізнес-план». 

3. У чому полягають мета розробки бізнес-плану підприємства, його цілі 

та завдання? 

4. Охарактеризуйте зовнішню та внутрішню функції розробки бізнес-

плану. 

5. Якими є джерела інформації для розробки бізнес-плану підприємства? 

6. На чому базується методологічна схема розробки бізнес-плану 

підприємства? 

7. Якими є основні принципи бізнес-планування, їх характеристика? 

8. Якими є методи розрахунку показників бізнес-плану, у чому їх суть? 

9. Охарактеризуйте основні етапи розробки бізнес-плану як документа. 

Література: [1, с. 8–22; 2, с. 9–17; 5, с. 10–15; 6, с. 8–14; 10, с. 290]. 

 

Тема 2 Система обґрунтування планів підприємства 

1. Види планів, необхідних для ефективного управління діяльністю 

підприємства, та їх класифікація.  

2. Характеристика підходів до планування діяльності підприємства. 
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3. Причини, що викликають необхідність планування діяльності 

підприємства.  

4. Організація розроблення планів. 

Питання для самоперевірки 

1. Якими є основні принципи планування, їх характеристика? 

2. Якими є методи розрахунку планових показників, у чому їх суть? 

3. Охарактеризуйте основні етапи стратегічного планування. 

Література: [1, с. 29–40; 3, с. 29–36; 4, с. 18–20, 7, с. 15–21; 15, с. 120]. 

 

Тема 3 Підготовча стадія розробки бізнес-плану 

1. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії.  

2. Оцінювання сприятливих зовнішніх можливостей та загроз реалізації 

бізнес-проекту.  

3. Виявлення сильних і слабких сторін підприємства (бізнес-проекту). 

4. Визначення місії підприємства (бізнес-проекту) та формування цілей 

його діяльності.  

5. Аналіз стратегічних альтернатив та обрання стратегії. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення терміну «цілі» підприємства (підприємницького 

проекту). Якими є вимоги до їх формулювання, які вони виконують функції та 

за якими напрямами їх слід формувати? 

2. У чому полягає суть проведення внутрішнього аналізу та якою є його 

значення на підготовчій стадії розробки бізнес-плану? 

3. Якою є основна мета формування ділової (конкурентної) стратегії? 

Наведіть декілька методичних підходів до їх формування. 

4. Укажіть на місце та значення підготовчої стадії у процедурі розробки 

бізнес-плану підприємства.  

5. У чому полягає зв’язок між підготовчою стадією розробки бізнес-плану 

та процесом стратегічного планування? 
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6. Якою є загальна логіка процесу стратегічного планування на 

підготовчій стадії розробки бізнес-плану? 

7. У чому полягає суть проведення зовнішнього аналізу та якою є його 

значення на підготовчій стадії розробки бізнес-плану?  

Література: [1, с. 45–59; 8, с. 66–77; 11, с. 80; 17, с. 66]. 

 

Тема 4 Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану 

1. Етапи логіки розроблення бізнес-плану: вибір продукції (послуг) на 

ринку; дослідження ринкового середовища майбутнього бізнесу; вибір 

місцезнаходження фірми; прогнозування обсягів продажу продукції (надання 

послуг); визначення виробничих параметрів діяльності фірми; розробка цінової 

та збутової політики стосовно нового продукту; обґрунтування вибору 

організаційних параметрів фірми; описання потенційних ризиків майбутнього 

бізнесу і пошук дій для їхньої мінімізації (нейтралізації); оцінювання 

очікуваних прибутків і збитків; написання резюме (стислих висновків) з 

викладанням основних положень бізнес-плану.  

2. Вимоги до стилю написання бізнес-плану.  

3. Традиційні правила технічного оформлення типового бізнес-плану. 

Питання для самоперевірки 

1. Перелічіть чинники, які визначають структуру бізнес-плану як 

документа та вкажіть особливості впливу кожного з них. 

2. Назвіть обов’язкові розділи оптимальної структури бізнес-плану. 

3. Якою є внутрішня логіка розробки бізнес-плану? Надайте коротку 

характеристику кожного етапу. 

4. Наведіть та охарактеризуйте інші підходи до послідовності розробки 

бізнес-плану. 

5. За якими двома напрямами слід розглядати вимоги до оформлення 

бізнес-плану як документа? 

6. Наведіть характеристику та обґрунтуйте основні правила до 

оформлення бізнес-плану. 
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7. Якими є вимоги до оформлення структури бізнес-плану? 

8. Яку інформацію слід обов’язково навести у Резюме проекту? 

9. Яку інформацію по проекту наводять у Додатках? 

10. Як слід оформляти титульну сторінку бізнес-плану?  

Література: [1, с. 66–74; 2, с. 67–74; 3, с. 78–97; 7, с. 55–68; 20, с. 66]. 

 

Тема 5 Розділ бізнес-плану «Дослідження ринку та прогноз збуту. 

Продукт (послуги) і ринок» 

1. Загальна характеристика підприємства та його продукції. 

2. Опис базових галузевих параметрів.  

3. Дослідження ринку.  

4. Методи прогнозування обсягів продаж.  

5. Опис пропонованого проекту: продукту, послуги чи заходу.  

6. Дослідження потреб.  

7. Ємність ринку.  

8. Оцінювання ринку збуту.  

9. Аналіз конкурентів та формування матриці конкурентних переваг.  

10.  Товарна політика. Життєвий цикл товару. Еластичність.  

11.  Ціноутворення. Вибір та обґрунтування політики ціноутворення.  

12.  Аналіз стратегії визначення ціни товару та обсягу реалізації.  

13.  Запити споживачів.  

14.  Прогноз збуту.  

Питання для самоперевірки 

1. Надати загальну характеристику підрозділів бізнес-плану 

«Дослідження ринку та прогноз збуту. Продукт (послуги) і ринок». 

2. Які питання висвітлюються у розділі «Дослідження ринку та прогноз 

збуту. Продукт (послуги) і ринок»? 

3. Які джерела використовуються для дослідження ринку обраної галузі 

виробництва? 

4. На які питання необхідно знайти відповідь під час дослідження ринку? 
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5. Що таке сегментація ринку та за якими ознаками її здійснюють? 

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

7. Які типи конкурентних переваг може використовувати підприємець ? 

8. Як дослідити попит населення на продукцію? 

9. За якими показниками потрібно розглядати конкурентоспроможність 

власного підприємства?  

10. Що таке місткість ринку і як вона поділяється за ступенем 

насиченості? 

Література: [1, с. 75–90; 2, с. 77–84; 4, с. 44–53; 7, с. 39–44; 8, с. 80–83]. 

 

Тема 6 Маркетинг-план як складова бізнес-плану підприємства 

1. Маркетинг-план як частина бізнес-плану.  

2. Стратегія маркетингу та контролю ринку.  

3. Стратегія маркетингу: на який із типів маркетингового підходу 

орієнтується фірма; на які специфічні властивості й переваги фірми буде 

звернуто увагу.  

4. Підходи до опрацювання маркетингового підходу.  

5. Методи поширення та стимулювання збуту продукції.  

6. Маркетинговий бюджет.  

Питання для самоперевірки 

 1. Якою є основна мета та цілі розробки розділу «Маркетинг-план»? 

 2. На які основні питання слід надати відповіді у розділі «Маркетинг-

план»? 

 3. Охарактеризуйте внутрішню логіку розробки розділу «Маркетинг-

план». 

 4. Надайте визначення сутності поняття маркетингова стратегія та 

наведіть декілька її типів. 

 5. Яку інформацію слід навести про товарну та асортиментну політику 

підприємства? 
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 6. Наведіть приклади цінових стратегій та охарактеризуйте методи 

встановлення ціни. 

 7. Яку характеристику у розділі «Маркетинг-план» слід навести щодо 

опису каналів збуту продукції підприємства? 

 8. Якими є підходи до визначення бюджету витрат на маркетинг? 

Наведіть приклад складання таблиці бюджету витрат на рекламу. 

 9. Яким є можливий розподіл бюджету витрат на маркетинг?  

 10. Наведіть приклад та охарактеризуйте табличну форму для 

прогнозування обсягів продаж продукції (надання послуг)? 

   Література: [1, с. 94–110; 2, с. 87–96; 4, с. 47–55; 9, с. 114–122]. 

 

Тема 7 Розділ бізнес-плану «Виробничий план» 

1. Головне завдання та складові виробничого плану.  

2. Розроблення виробничого плану починається із складання переліку 

основних виробничих операцій або інших робочих процесів, послідовне 

виконання яких і забезпечує випуск готового продукту, тобто з опису 

технологічного процесу виготовлення продукції. 

Питання для самоперевірки 

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

2. Що таке виробнича потужність? 

3. У чому полягає завдання виробничого плану? 

4. Що таке виробнича програма? 

5. Як вибирається місце розташування підприємства? 

6. Яка різниця між поняттями мікро- та макророзташування? 

7. На що орієнтується підприємство під час вибору технології? 

8. На підставі чого визначається потреба в матеріальних ресурсах? 

9. Які питання розглядають у заключній частині виробничого плану? 

10. Про що свідчить показник мінімального рентабельного розміру 

виробництва? 

Література: [1, с. 111–124; 7, с. 101–112; 12, с. 136–154; 16, с. 40]. 
 

 
13 



Тема 8 Розділ бізнес-плану «Планування організації діяльності 

фірми» 

1. Цілі та структура організаційного плану.  

2. Зміст основних розділів організаційного плану.  

3. Чинники, що впливають на вибір організаційно-правової форми 

бізнесу.  

4. Принципи визначення потреб фірми в персоналі.  

5. Система мотивації персоналу.  

6. Інформація про власників і ключових менеджерів фірми.  

Питання для самоперевірки 

1. Якою є основна мета та цілі розробки розділу «Організаційний план»? 

2. На які основні питання слід надати відповіді в розділі «Організаційний 

план»? 

3. Охарактеризуйте внутрішню логіку розробки розділу «Організаційний 

план». 

4. Якими є можливі додаткові питання, які слід висвітлити в розділі 

«Виробничий план»? 

5. Що таке організаційна структура управління, якими є її основні типи? 

Охарактеризуйте їх. 

6. Якою є послідовність розробки проекту організаційної структури 

управління підприємством (реалізацією проекту)? 

7. Які ви знаєте показники оцінювання та принципи побудови 

організаційної структури управління? 

8. Які питання слід висвітлити в «Організаційному плані», 

характеризуючи потребу у ключовому управлінському персоналі? 

9. У чому полягає потреба складання матриці управлінських можливостей 

підприємства? Охарактеризуйте її. 

10. Що таке календарний план-графік основних етапів робіт щодо 

підготовки до реалізації проекту? Як він складається та на які питання дає 

відповіді? 
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11. Яку інформацію слід навести в «Організаційному плані» щодо 

правових аспектів реалізації проекту? 

Література: [1, с. 125–138; 14, с. 156–169; 18, с. 126]. 

 

Тема 9 Оцінювання ризиків у бізнес-плануванні 

1. Поняття та класифікація ризиків.  

2. Види ризиків та причини їх виникнення.  

3. Методологія виявлення та аналізу ризиків.  

4. Ідентифікація ризиків та їх економічне оцінювання.  

5. Принципи оцінювання ризиків.  

6. Кількісний та якісний аналіз ризиків.  

7. Методи кількісного оцінювання ризиків.  

8. Особливості фінансового, валютного та комерційного ризику.  

9. Фінансові рішення в умовах ризику.  

10. Концепція управління ризиками.  

11. Зміст та порядок розробки плану запобігання ризикам.  

12. Заходи для нейтралізації або мінімізації негативних наслідків  

можливих ризиків.  

Питання для самоперевірки 

1. Яке з тверджень, на вашу думку, вірне: «ризик впливає на обсяги 

господарської діяльності підприємства» чи «ризик визначає кінцевий результат 

ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства»? 

2. Рівень впливу яких з видів ризиків є найбільш вагомим? 

3. Переваги та недоліки методів оцінювання рівня ризику підприємства. 

4. Доцільність створення відділу системи управління ризиками реалізації 

підприємницьких проектів. 

5. Доцільність витрат на страхування як способу зниження ризиків 

підприємства. Гранично допустимий рівень витрат підприємства на 

страхування ризиків. 
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6. Вплив інфляції на методику оцінювання рівня ризику функціонування 

(реалізації проектів) підприємства. 

Література: [1, с. 140–158; 5, с. 147–159; 18, с. 125; 20, с. 101]. 

 

Тема 10 Розділ бізнес-плану «Планування витрат та розробка 

фінансового плану» 

1. Перелік витрат для запуску компанії (проекту).  

2. Експлуатаційні витрати. Концепція умовно-змінних та умовно-

постійних витрат. Кошторис. Розподіл непрямих витрат.  

3. Калькулювання собівартості.  

4. Природа статей витрат для розрахунку прибутковості.  

5. Зміст та технологія розробки фінансового плану.  

6. Стратегічні засади фінансування.  

7. Ключові таблиці фінансового плану: план доходів та витрат, план 

грошових потоків, прогнозний баланс.  

8. Розрахунок точки беззбитковості.  

9. Розрахунок очікуваних фінансових коефіцієнтів.  

10. Показники ефективності у фінансовому плані.  

11. Підходи до вибору альтернативних бізнес-планів. 

Питання для самоперевірки 

1. Якою є основна мета та цілі розробки розділу «Фінансовий план»? 

2. На які основні питання слід надати відповіді у розділі «Фінансовий 

план»? 

3. Охарактеризуйте внутрішню логіку розробки розділу «Фінансовий 

план». 

4. Наведіть класифікацію загальних витрат (інвестицій) за проектом. 

5. Охарактеризуйте табличну форму надання загальних інвестицій за 

проектом. 

6. Якими є можливі джерела залучення фінансових ресурсів на 

підприємство? 
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7. Назвіть основні табличні форми «Фінансового плану» та обґрунтуйте 

потребу у їх складанні. 

8. Наведіть приклади складання таблиць «Рух грошових коштів» та 

«Відомість чистого доходу підприємства». 

9. У чому полягає специфіка планового балансу бізнес-плану порівняно з 

традиційним бухгалтерським балансом? 

10. Охарактеризуйте структуру планового балансу. 

11. На які дві групи показників поділяють коефіцієнти фінансового 

оцінювання підприємницького проекту? 

12. Які фінансові показники характеризують ліквідність і 

платоспроможність підприємства? Наведіть методику їх розрахунку та 

критичні значення. 

13. Які фінансові показники характеризують доцільність прийняття 

рішення про реалізацію підприємницького проекту? Наведіть методику їх 

розрахунку та критичні значення. 

14. Який економічний зміст точки беззбитковості? Охарактеризуйте 

методику її розрахунку. 

15. У чому полягає економічний зміст розрахунку індикативних 

обмежень обсягів господарської діяльності підприємства? Надайте назву цим 

обмеженням та наведіть методику їх розрахунку. 

16. Надайте графічну інтерпретацію планування критичних обмежень 

обсягів господарської діяльності підприємства. 

17. Якими є цілі проведення презентації бізнес-плану? 

18. За якими напрямами здійснюють перевірку бізнес-плану? 

19. Якими є аспекти експертизи бізнес-плану як документа? 

20. На які питання має надати відповідь перевірка бізнес-ідеї? 

Література: [1, с. 160–176; 2, с. 160–172; 3, с. 99–106; 9, с. 238–241; 18, 

с. 85; 20, с. 71]. 
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Тема 11 Експертиза бізнес-плану 

1. Методологічні засади експертизи бізнес-плану.  

2. Об’єктивна необхідність, цілі й види експертизи бізнес-планів.  

3. Сутність і складові елементи найпоширеніших методик проведення 

експертизи.  

4. Основні принципи та технології діагностики соціально-економічної 

доцільності бізнесових проектів. 

5. Критерії оцінювання якості обґрунтування бізнес-плану та його 

розділів.  

6. Система експертних критеріїв оцінювання рівня якості розділів: 

«Дослідження ринку та прогноз збуту. Продукт (послуги) і ринок», 

«Маркетинг-план», «Виробничий план», «Організаційний план», «Планування 

витрат та фінансовий план», «Оцінка ризиків», «Загальна експертиза бізнес-

проекту». 

Питання для самоперевірки 

1. Яка  основна причина технології розробки бізнес-плану реорганізації 

підприємства? 

2. Охарактеризуйте технологію розробки бізнес-плану диверсифікації 

діяльності підприємства. 

3. Наведіть класифікацію загальних витрат (інвестицій) за проектом. 

4. Охарактеризуйте табличну форму надання загальних інвестицій за 

проектом. 

5. Якими є можливі джерела залучення фінансових ресурсів на 

підприємство? 

6. Назвіть основні методики проведення експертизи бізнес-планів та їх 

суть. 

7. Наведіть приклади програмних засобів розробки бізнес-планів та 

вимоги до них. 

8. У чому полягає специфіка оцінювання сприятливих зовнішніх 

можливостей та загроз для бізнесу, сутність SWOT-аналізу? 
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Література: [1, с. 160–176; 2, с. 160–172; 3, с. 99–106; 9, с. 238–241; 18, 

с. 74; 20, с. 71]. 

 

Тема 12 Презентація бізнес-плану 

1. Завдання презентації.  

2. Організація презентації.  

3. Структура презентації.  

4. Методи підвищення ефективності презентації: попереднє ознайомлення 

учасників.  

5. Форма проведення презентації.  

6. Наочні матеріали та їх використання.  

7. Формулювання пропозиції потенційним інвесторам та кредиторам. 

Вимоги конфіденційності. 

Питання для самоперевірки 

1. Які основні вимоги до оформлення бізнес-плану? 

2. Що ви розумієте під презентацією бізнес-плану? 

3. Яка мета здійснення презентації? 

4. Які основні завдання презентації? 

5. Які питання доцільно подати під час презентації бізнес-плану? 

6. Які ключові моменти презентації? 

Література: [1, с. 160–176; 2, с. 160–172; 3, с. 99–106; 9, с. 238–241; 18, 

с. 125; 20, с. 55]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

 

Змістовий модуль 1 

1. Надати загальну характеристику процедури розроблення бізнес-плану. 

2. Навести інформацію, необхідну підприємцю для розроблення бізнес-

плану і що таке інформаційне поле бізнес-плану. 

3. Функції, що виконує бізнес-план у ринковій системі господарювання. 

4. Основні джерела інформації для опрацювання бізнес-плану. 

5. Надати характеристику початковій, підготовчій та основній стадіям 

розроблення бізнес-плану. 

6. Охарактеризуйте основні етапи стратегічного планування. 

7. Надайте визначення терміну «цілі» підприємства (підприємницького 

проекту). Якими є вимоги до їх формулювання, які вони виконують функції та 

за якими напрямами їх слід формувати. 

8. У чому полягає суть проведення внутрішнього аналізу та якою є його 

значення на підготовчій стадії розробки бізнес-плану. 

9. Основна мета формування ділової (конкурентної) стратегії. Наведіть 

декілька методичних підходів до їх формування. 

10. Вкажіть на місце та значення підготовчої стадії у процедурі розробки 

бізнес-плану підприємства. 

11. У чому полягає зв’язок між підготовчою стадією розробки бізнес-

плану та процесом стратегічного планування.  

12. Загальна логіка процесу стратегічного планування на підготовчій 

стадії розробки бізнес-плану. 

13. Суть проведення зовнішнього аналізу та якою є його значення на 

підготовчій стадії розробки бізнес-плану. 

14. Перелічіть чинники, які визначають структуру бізнес-плану як 

документа, та вкажіть характер впливу кожного з них. 

15. Назвіть обов’язкові розділи оптимальної структури бізнес-плану. 
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16. Внутрішня логіка розробки бізнес-плану. Надайте коротку 

характеристику кожного етапу. 

17. Наведіть та охарактеризуйте інші підходи до послідовності розробки 

бізнес-плану. 

18. За якими двома напрямами слід розглядати вимоги до оформлення 

бізнес-плану як документа. 

19. Наведіть характеристику та обґрунтуйте основні правила до 

оформлення бізнес-плану. 

20. Вимоги до оформлення структури бізнес-плану. 

21. Інформація, яку слід обов’язково навести у Резюме проекту. 

22. Інформація, яку наводять у Додатках проекту. 

23. Вимоги до оформлення титульного аркушу бізнес-плану. 

24. Надати загальну характеристику підрозділів бізнес-плану 

«Дослідження ринку та прогноз збуту. Продукт (послуги) і ринок». 

25. Питання, які висвітлюються в розділі «Дослідження ринку та прогноз 

збуту. Продукт (послуги) і ринок». 

26. Джерела, які використовуються для дослідження ринку обраної галузі 

виробництва. 

27. Питання, на які необхідно знайти відповідь під час дослідження 

ринку. 

28. Сегментація ринку та за якими ознаками її здійснюють. 

29. Розробка нового товару і які рівні він проходить. 

30. Типи конкурентних переваг, що може використовувати підприємець. 

31. Дослідження попиту населення на продукцію. 

32. Показники, за якими потрібно розглядати конкурентоспроможність 

власного підприємства. 

33. Основна мета та цілі розробки розділу «Маркетинг-план». 

34. Охарактеризуйте внутрішню логіку розробки розділу «Маркетинг-

план». 
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35. Надайте визначення сутності поняття маркетингова стратегія та 

наведіть декілька її типів. 

 36. Наведіть приклади цінових стратегій та охарактеризуйте методи 

встановлення ціни. 

 37. Наведіть приклад та охарактеризуйте табличну форму для 

прогнозування обсягів продаж продукції (надання послуг)? 

Змістовий модуль 2 

1. Складові виробничого плану.  

2. Поняття виробничої потужності. 

3. Основні завдання виробничого плану. 

4. Поняття виробничої програми 

5. Принципи щодо місця розташування підприємства. 

6. Різниця між поняттями мікро- та макророзташування. 

7. Орієнтир підприємства під час вибору технології. 

8. Визначення потреби в матеріальних ресурсах. 

9. Питання, що розглядаються у заключній частині виробничого плану. 

10. Показники мінімального рентабельного розміру виробництва. 

11. Основна мета та цілі розробки розділу «Організаційний план». 

12. На основні питання слід надати відповіді у розділі «Організаційний 

план». 

13. Охарактеризуйте внутрішню логіку розробки розділу «Організаційний 

план». 

14. Додаткові питання, що слід висвітлити в розділі «Виробничий план». 

15. Організаційна структура управління, її основні типи? 

Охарактеризуйте їх. 

16. Послідовність розробки проекту організаційної структури управління 

підприємством (реалізацією проекту). 

17. Показники оцінювання та принципи побудови організаційної 

структури управління. 
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18. Питання, які слід висвітлювати в «Організаційному плані», 

характеризуючи потребу у ключовому управлінському персоналі. 

19. Потреба складання матриці управлінських можливостей 

підприємства. 

20. Календарний план-графік основних етапів робіт щодо підготовки до 

реалізації проекту.  

21. Інформацію, яку слід навести в «Організаційному плані» щодо 

правових аспектів реалізації проекту. 

22. Переваги та недоліки методів оцінювання рівня ризику підприємства. 

23. Доцільність створення відділу системи управління ризиками реалізації 

підприємницьких проектів. 

24. Доцільність витрат на страхування як способу зниження ризиків 

підприємства.  

25. Вплив інфляції на методику оцінювання рівня ризику функціонування 

(реалізації проектів) підприємства. 

26.  Основна мета та цілі розробки розділу «Фінансовий план». Основні 

питання в розділі «Фінансовий план». 

27. Охарактеризуйте внутрішню логіку розробки розділу «Фінансовий 

план». 

28. Наведіть класифікацію загальних витрат (інвестицій) за проектом. 

29. Охарактеризуйте табличну форму надання загальних інвестицій за 

проектом. 

30. Назвіть основні табличні форми «Фінансового плану» та обґрунтуйте 

потребу в їх складанні. 

31. Наведіть приклади складання таблиць «Рух грошових коштів» та 

«Відомість чистого доходу підприємства». 

32. У чому полягає специфіка планового балансу бізнес-плану порівняно 

з традиційним бухгалтерським балансом? 

33. Охарактеризуйте структуру планового балансу. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи вищої 

шкали в національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ECTS.  

Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками та шкалами оцінок. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики 
Для заліку 

90–100 А Відмінно    
 

Зараховано 
82–89 В Добре  74–81 С 
64–73 D Задовільно  60–63 Е  

35–59 FX Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

Не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

Незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 
дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
навчальної дисципліни 

 

Залікова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи студента 

протягом усього семестру. Ураховується як відвідування занять і аудиторна 

робота, так і виконання індивідуальних занять і завдань для самостійного 

опрацювання.  

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається за 

такими  критеріями. 

1. Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий 

виклад теоретичних питань). 

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу та самостійність 

суджень. 

3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових 

(теоретичних) знань. 
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4. Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у 

повсякденному житті.  

5. Відповідальність студентів оцінюється й за формою, тобто з огляду 

логічності, чіткості, виразності викладу навчальної літератури. 

Виходячи з розглянутих положень, критерії оцінювання такі. 

«Відмінно» – студент виявляє особливі творчі здібності, уміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, уміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень 

у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування та нахили. 

«Дуже добре» – студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

його на практиці, вільно розв’язує вправи та задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 

«Добре» – студент уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; у цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких 

є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок. 

«Задовільно» – студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень; за допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість суттєвих.  

«Достатньо» – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому 

за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні. 

«Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового 

контролю» – студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу. 

«Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового 

кредиту» – студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.  
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Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Вид контролю Бали 
Лекції Відвідування: 

                       25 % – 2 бали; 
                       50 % – 4 бали; 
                       75 % – 6 балів; 
                       100 % – 8 балів. 
Наявність конспекту: 2 бали. 
Усього: 10 балів 

Робота студентів на 
практичних заняттях 

Відвідування практичного заняття:  
2 х 8 = 16 балів 
Відповідь на практичних – 2х8 = 16 балів. 
Відповіді на тестові завдання – 1 бал 
(1х8 = 8 балів). 
Презентація бізнес-планів –10 балів. 
Додатково – підготовка та опублікування тез 
доповіді на конференції з тематики курсу –       
10 балів. 
Усього: 60 балів 

Поточний та 
підсумковий контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовними 
модулями: 
а) І модульна контрольна робота – 15 балів; 
б) ІІ модульна контрольна робота – 15 балів; 
Усього: 30 балів 

Усього 100 балів 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 
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