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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
07 – «Управління та 

адміністрування» 

Обов´язкова 
 
  

Спеціальність 075 – 
«Маркетинг» 

Модулів – 1 
                   

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне 
завдання                              

Семестр 
Освітньо-професійна 
програма «Маркетинг» Загальна кількість 

годин -120 
3-й 3-й 

Лекції 

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

Освітній ступінь: 
бакалавр 

 

 24 год. 8 год. 
Практичні, семінарські 
16 год. 4 год. 

Самостійна робота 
80 год. 108 год. 

 
Вид контролю:  

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

для денної форми навчання – 40/80. 
для заочної форми навчання – 12/108. 

 
* 1 кредит = 30 год. 
Кількість кредитів =

30
 годин кількість загальна  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

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 в якості інструменту стратегічного управління 

підприємницькою діяльністю в умовах глобалізації. 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, в 

різних галузях та сферах. Дисципліна спрямована на формування 

розрахунково-аналітичних вмінь та оволодіння сучасними технологіями бізнес-

планування для започаткування нового або розширення діючого бізнесу, для 

ефективного управління бізнес-структурами.  

Завдання 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 

застосовуванні 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; 
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− 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; 

− методичні підходи до експертизи бізнес-планів; 

− підходи та методи економічного моделювання бізнес-плану. 

 
вміти:  

− розробляти бізнес-план згідно вимог 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 врахуванням 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 в підприємництві. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика бізнес-плану та процесу 

його підготовки 

Тема 1. Сутність бізнес-планування та особливості його здійснення на 
підприємстві 

Зміст та предмет бізнес-планування діяльності підприємства.  Функції та 
цілі розробки бізнес-плану.  Формування інформаційного поля бізнес-плану. 
Загальна методологія розробки бізнес-плану.  

Тема 2.  Система обґрунтування планів підприємства 
Види планів необхідних для ефективного управління діяльністю 

підприємства та їх класифікація. Характеристика підходів до планування 
діяльності підприємства.  Причини, що викликають необхідність планування 
діяльності підприємства. Організація розроблення планів. 
 

Тема 3. Підготовча стадія розробки бізнес-плану  
Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії. Оцінка 

сприятливих зовнішніх можливостей та загроз реалізації бізнес-проекту. 
Виявлення сильних і слабких сторін підприємства (бізнес-проекту). Визначення 
місії підприємства (бізнес-проекту) та формування цілей його діяльності. 
Аналіз стратегічних альтернатив та обрання стратегії. 
 

Тема 4. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану 
Структура бізнес-плану. Логіка розробки бізнес-плану. Вимоги до стилю 

написання та оформлення бізнес-плану. 
 
 Тема 5. Розділ бізнес-плану «Дослідження ринку та прогноз збуту. 
Продукт (послуги) і ринок» 

Загальна характеристика підприємства та його продукції. Опис базових 
галузевих параметрів. Дослідження ринку. Методи прогнозування обсягів 
продаж. Опис пропонованого проекту: продукту, послуги чи заходу. 
Дослідження потреб. Ємність ринку. Оцінка ринку збуту. Аналіз конкурентів та 
формування матриці конкурентних переваг. Товарна політика. Життєвий цикл 
товару. Еластичність. Ціноутворення. Вибір та обґрунтування політики 
ціноутворення. Аналіз стратегії визначення ціни товару та обсягу реалізації. 
Запити споживачів. Прогноз збуту.  
 
 Тема 6. Маркетинг-план як складова бізнес-плану підприємства 

Маркетинг план як частина бізнес-плану. Стратегія маркетингу та 
контролю ринку. Методи поширення та стимулювання збуту продукції. 
Маркетинговий бюджет.  
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Змістовий модуль 2. Зміст стратегічного бізнес-плану та особливості 

технологій бізнес-планування 

Тема 7.  Розділ бізнес-плану «Виробничий план» 
Цілі та завдання виробничого плану. Структура виробничого плану, 

технологія виробництва, контроль якості виробничого процесу, виробнича 
програма підприємства. Формування матеріально-технічної бази.  
 

Тема 8. Розділ бізнес-плану «Планування організації діяльності фірми» 
Основні цілі та завдання організаційного плану. Структура 

організаційного плану. Вибір організаційної структури та визначення потреби в 
управлінському персоналі. Календарний план-графік реалізації 
підприємницького проекту. 
 

Тема 9. Оцінювання ризиків у бізнес-плануванні 
Сутність та види підприємницького ризику. Структура та цілі розробки 

розділу «Оцінка ризиків». Методика оцінки впливу ризиків та напрями їх 
мінімізації. План дій на випадок непередбачених обставин. Аналіз чутливості 
проекту. Страхування ризиків. Оцінка ефективності.  

 
Тема 10. Розділ бізнес-плану «Планування витрат та розробка 

фінансового плану» 
Перелік витрат для запуску компанії (проекту). Кошторис. Природа 

статей витрат для розрахунку прибутковості. Структура фінансового плану. 
Основні дані для фінансових прогнозів. Прогноз прибутків та збитків на період 
дії проекту. План грошових потоків. Оптимістичні та песимістичні прогнози. 
Фінансові коефіцієнти. Графік погашення кредиту та виплати відсотків. 
Розрахунок точки беззбитковості. Оцінка потреби фінансування. Джерела 
фінансування проекту. Стратегія використання коштів на проект.  
 

Тема 11. Експертиза бізнес-плану  
Сутність експертизи бізнес-плану. Методологічні основи експертизи 

бізнес-планів. Вимоги до експертизи бізнес-планів. Завдання експертизи бізнес-
планів. Критерії експертної оцінки якості обґрунтування бізнес-плану та його 
складових. Етапи експертизи бізнес-плану. Методика ЄБРР експертизи бізнес-
планів. 
 

Тема 12. Презентація бізнес-плану 
Завдання презентації. Організація презентації. Структура презентації. 

Методи підвищення ефективності презентації: попереднє ознайомлення 
учасників. Форма проведення презентації. Наочні матеріали та їх використання. 
Формулювання пропозиції потенційним інвесторам та кредиторам. Вимоги 
конфіденційності. 
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 4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

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

Тема 1. Сутність 
бізнес-планування та 
особливості його 
здійснення на 
підприємстві 

10 2 1 

  
 

7 11 1 1 

  
 

9 

Тема 2. Система 
обґрунтування планів 
підприємства 

9 2 1 
 

6 8 – – 
 

8 

Тема 3. Підготовча 
стадія розробки 
бізнес-плану 

10 2 2 
 

6 9 – – 
 

9 

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

10 2 2 

 

6 11 

 
 

1 

 
 
1 

 

9 

Тема 5. Розділ бізнес-
плану «Дослідження 
ринку та прогноз 
збуту. Продукт 
(послуги) і ринок» 

9 2 1 

 

6 10 

 
 

 
1 

 
 

 
– 

 

9 

Тема 6. Маркетинг-
план як складова 
бізнес-плану 
підприємства 

10 2 1 

 

7 10 

 
 

1 

 
 
– 

 

9 

Разом за змістовим 
модулем 1 58 12 8  38 59  

4 
 
2 

 53 

Змістовий модуль 2. Зміст стратегічного бізнес-плану та особливості технологій бізнес-планування 
Тема 7. Розділ бізнес-
плану «Виробничий 
план» 

9 2 1 
 

6 11 1 1 
  

9 

Тема 8.  Розділ бізнес-
плану «Планування 
організації діяльності 
фірми» 

10 2 1 

 

7 10 1 – 

  
 

9 

Тема 9. Оцінювання 
ризиків у бізнес-
плануванні 

11 2 2 
 

7 9 – – 
 

9 

Тема 10. Розділ 
бізнес-плану 
«Планування витрат 
та розробка 
фінансового плану» 

10 2 2 

 

6 8 – – 

 

8 

Тема 11. Експертиза 
бізнес-плану 10 2 1  7 10 1 –  9 

Тема 12. Презентація 
бізнес-плану 10 2 1  7 11 1 1  9 

Разом за змістовим 
модулем 2 60 12 8  40 59 4 2  53 

Семестровий 
контроль – диф. залік 2 – –  2 2   - 2 

Усього годин 120 24 16  80 120 8 4  108 
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5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

дфн зфн 
1 Сутність бізнес-планування та особливості його здійснення на 

підприємстві 
1 0,3 

2 Система обґрунтування планів підприємства 1 0,3 
3 Підготовча стадія розробки бізнес-плану 1 0,3 
4 Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану 1 0,3 
5 Розділ бізнес-плану «Дослідження ринку та прогноз збуту. 

Продукт (послуги) і ринок» 1 0,4 

6 Маркетинг-план як складова бізнес-плану підприємства 1 0,3 
7 Розділ бізнес-плану «Виробничий план» 1 0,3 
8 Розділ бізнес-плану «Планування організації діяльності фірми» 2 0,4 
9 Оцінювання ризиків у бізнес-плануванні 1 0,3 
10 Розділ бізнес-плану «Планування витрат та розробка фінансового 

плану» 1 0,4 

11 Експертиза бізнес-плану 1 0,3 
12 Презентація бізнес-плану 2 0,4 
 Усього  16 4 
                                                                                                              

 
6. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

дфн зфн 
1 Сутність бізнес-планування та особливості його здійснення на 

підприємстві 
7 9 

2 Система обґрунтування планів підприємства 6 8 
3 Підготовча стадія розробки бізнес-плану 6 9 
4 Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану 6 9 
5 Розділ бізнес-плану «Дослідження ринку та прогноз збуту. 

Продукт (послуги) і ринок» 6 8 

6 Маркетинг-план як складова бізнес-плану підприємства 7 9 
7 Розділ бізнес-плану «Виробничий план» 7 9 
8 Розділ бізнес-плану «Планування організації діяльності фірми» 6 9 
9 Оцінювання  ризиків у бізнес-плануванні 7 9 
10 Розділ бізнес-плану «Планування витрат та розробка фінансового 

плану» 
7 9 

11 Експертиза бізнес-плану 6 9 
12 Презентація бізнес-плану 7 9 
 Усього забезпечення аудиторних занять* 78 106 
 Забезпечення семестрового контролю 2 2 
 Усього  80 108 
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7. Методи навчання 
 

Лекції, практичні заняття, консультації, індивідуальна робота, 
презентація бізнес-плану.                                                     

 
8. Методи контролю        

                                                                 
Контрольне опитування, тести, виконання завдань для самостійного 

опрацювання, залік. 
 

9. Розподіл балів, що 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 – 2 х 8 = 16 балів. 
Відповіді на тестові завдання – 1 бал 
(1 х 8 = 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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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 

 
10. Методичне забезпечення 

 
1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 075 – «Маркетинг» освітнього 

ступеня «бакалавр», освітньо-професійної програми «Маркетинг». 

2. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 075 – «Маркетинг» освітнього 

ступеня «бакалавр», освітньо-професійної програми «Маркетинг». 

 

11. Рекомендована література 
 

Базова 
 

1.   Должанський  І. З. Бізнес-план: технологія розроблення: навч. посіб. 

2-ге вид. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 384 с. 

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

методичний посібник для студентів спеціальності 073−«Менеджмент» рівня 

вищої освіти «Бакалавр». Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. 224 с. 
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3. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко І. О., Дерев’янко О. Г. 

Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: навчальний посібник / за 

ред. С. Ф. Покропивого. 2-ге вид., доп. Київ: КНЕУ, 2002. 379 с.  

4. Тарасюк Г. М. Бізнес-план: Розробка, обґрунтування та аналіз: навч. 

посібник. Київ: Каравела, 2008. 280 с.  

5. Македон В. В. Бізнес-планування: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2009. 236 с. 

6. Ясинський В. В., Гайдей О. О.  Бізнес-планування: теорія і практика: 

навч. посібник. Київ: Каравела, 2006. 232 с.  

7. Васильченко Г. В., Кулик Т. П., Пасічник О. В. Технологія 

розроблення бізнес-плану: конспект лекцій / за ред. Г. В. Васильченко. Івано-

Франківськ: ІФНТУНГ, 2003. 57 с. 

8. Васильченко Г. В., Кафка С. М. Бізнес-планування: конспект лекцій. 

Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. 83с.  

9. Барроу К., Барроу П., Браун Р.  Бізнес-план: практ. посібник / за ред.     

К. Барроу. пер. з англ. 4-те вид. Київ: Т-во «Знання», 2005. 434 с.  

10. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Маркітан О. С. Бізнес-планування 

фірми: навч. посібник. / за ред. В. Р. Кучеренко. Київ: Знання, 2006. 423 с. 

 
Допоміжна 

 
11. Тєлєтов О. С. Бізнес-план: навч. посіб. Суми: В-во СумДУ, 2005.       

104 с. 

12. Лавров Є. А., Пасько Н. Б., Смоляров  Г. А., Курило А. О.  

Інформаційні технології бізнес-планування: навч. посіб. / за ред. Є. А. Лаврова. 

Суми: Довкілля, 2007. 322 с. 

13. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. 4-те 

вид., стер. Львів: Новий світ, 2010. 268 с. 

14. Козловський В. О., Лесько О. Й.  Бізнес-планування: навч. посіб. 

Вінниця: ВНТУ, 2006. 190 с. 
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15. Гетало В. П., Гончаров Г. О., Колісник А. В. Бізнес-планування: навч. 

посіб. / за ред. В. П. Гетало. Київ: Професіонал, 2008. 240 с. 

16. Свінцицька О. М. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. 

Київ: Кондор, 2009. 264 с. 

17. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О.,         

Шапринська Л. М. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: 

навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / за 

ред. С. Ф. Покропивного. Київ: КНЕУ, 2001. 160 с.  

18. Васильців Т. Г., Качмарик Я. Д., Блонська В. І., Лупак Р. Л. Бізнес-

планування: навч. посіб. / за ред. Т. Г. Васильціва. Київ: Знання, 2013. 173 с.  

19. Бескровна Л. О. Бізнес-планування підприємства: навч. посіб. Одеса: 

ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2012. 124 с.  

20. Загуцький У. Р., Цимбалюк В. М., Шевченко С. Г. Планування і 

діагностика діяльності підприємств: навч. посіб. / за ред. У. Р. Загуцького. Київ: 

Ліра-К, 2013. 320 с. 

 
12. Інформаційні ресурси 

 
1. Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20. 

2. Електронна бібліотека кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і 

туризму. 
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