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1.Загальнаінформація 
 

Назвадисципліни БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 
Викладач ВишневськаВікторіяАнатоліївна, кандидат економічних наук,  

доцент кафедри економічноїтеорії,маркетингутаекономічноїкібернетики 

 

 
Профілівнаукометричнихбазахданихінауковихсоцмережах: 

Google 
ScholarORCI
D 

Publons(WebofScienceResearcherID) 
Е-mail Vishnevska9181@gmail.com 
 
Консультації 

очні – відповідно до затвердженогографікаконсультацій; 
онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom (за запитом 
здобувача вищої освіти) 

Системадистанційного
навчання 

moodle.kntu.kr.uaDistancelearningCNTU 

 

2.Анотаціядодисципліни 

Належнестворення,авподальшомуфункціонуваннятарозвитоккожногосуб’єктагосподарюванняпотребуєдетальногопланування, дієвим 
інструментом якого виступає процес бізнес-планування. Особливо при започаткуванні нового напряму, виду економічної 
діяльностічистворенністратегічногопідрозділупідприємстваважливезначеннявідводитьсярозробцібізнес-плануякдетальногопопереднього 
аналізу та прогнозу перспектив підприємницького проекту. Особливо важливе бізнес-планування господарської діяльностіна сучасному етапі 
розвитку економіки, адже об’єктивно посилюється потреба в більш детальному та комплексному впровадженні 
сучаснихелементівплануваннязадлязабезпеченняжиттєздатності тапланової конкурентоспроможностіпідприємства. 

Бізнес-планохоплює,практично,всіфункціональнінапрямипідприємства,починаючивіддетальногоописутехнологіїбізнес-
проектуізакінчуючиґрунтовнимифінансовимирозрахункамиефективностігосподарювання.Томуйогорозробкаіконтрольреалізації(вподальшому) 
значно сприяєяк підвищеннюефективності,так і зниженню ризиків узапочаткуванніновихнапрямів підприємницькоїдіяльності. 



3.Метаізавданнядисципліни 

Мета - формування знань про планування діяльності фірм, цілі, логіку й методологію розробки бізнес-плану. 
Завдання вивчення дисципліни: дати теоретичне обґрунтуванняособливостей планової діяльності, принципів планування, методів 

планування, знання про форми та види планів, технологію планування,функції планування в аспекті ділового розвитку фірми. Місце 
планування в системі менеджменту. 

 
4.Форматдисципліни 

Для денної форми навчання: 
Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій у 

поєднані із практичними роботами, виконанням самостійно підготовлених завдань. 
Формат очний (offline / Facetoface). 

Для заочної форми навчання: 
Формат очний (offline / Facetoface), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

5Результатинавчання 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  
- систему знань про особливості планової діяльності, принципи планування, методи планування, форми та види планів, технологію 
планування,функції планування в аспекті ділового розвитку фірми; місце планування в системі менеджменту; 

уміти:  
- характеризувати та оцінюватибізнес-план, інформаційне поле бізнес-плану,політичну систему якмеханізм формування 

тафункціонування влади усуспільстві, як важливий чинник стабілізації та розвиткуполітичногожиття; 
- визначати інвестиційну привабливість підприємства як фактор підготовки бізнес проекту; 
- усвідомлювати об’єктивну необхідність планової діяльності в умовах ринкової економіки. 

Набутисоціальнихнавичок(soft-skills): 
- здійснюватипрофесійнукомунікацію,ефективнопояснюватиіпрезентуватиматеріал,взаємодіятивпроектнійдіяльності; 
- небайдужеставленнядоучастіугромадськихсуспільнихзаходах,спрямованихнапідтримку здоровогоспособужиттяоточуючих. 

 
6.Обсягдисципліни 

 
Видзаняття Кількістьгодин 

Лекції 28 
Практичні заняття 14 
Самостійнаробота 78 

Всього 120 
 



7.Ознакидисципліни 
 

Рік 
викладання 

Курс 
(рікнавчання) 

Семестр Кількість 
кредитів/годин 

Кількість 
змістовихмодулів 

Вид 
підсумковогоконтролю 

Нормативна/ 
вибіркова 

2021/2022 ІІІ 6 4 / 120 2 Залік Вибіркова 

 
8.Пререквізити 

Ефективністьзасвоєннязмістудисципліни«Бізнес-планування»значнопідвищиться,якщостудентпопередньоопанував теоретичний 
матеріал про інформаційні ресурси та їх функцію, зокрема у бізнес-середовищі. 
 

9.Технічнейпрограмнезабезпечення/обладнання 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон або планшетний комп’ютер) для оперативної комунікації з адміністрацією 
тавикладачами з приводу проведення занять та консультацій, самостійної та наукової роботи. У міжсесійний період комп’ютерну техніку 
(звиходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) самостійних робіт 
тарезультатівнауковихдосліджень(за наявності). 
 

10. Політика курсу 
Академічнадоброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки їїпорушення. 
Відвідуваннязанять: 

Відвідання занять – важлива складова навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичнізаняттякурсу.  
Пропущенізаняття повиннібутивідпрацьовані непізніше ніжза тижденьдо залікової сесії. 

Поведінканазаняттях: 
Недопустимість:запізненьназаняття,списуваннятаплагіат,несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання. 

 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті 

студенти,викладачітаадміністраціядіютьвідповіднодо: «Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу в ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf);«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін 
та формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення про 
дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 
ЦНТУ». Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 
. 



11. Навчально-методична картадисципліни 

Кількість годин  
Тема 

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. Методологічнізасадибізнес-планування 
Тема 1. Сутністьплануваннявринковійекономіці.  
Об’єктивна необхідність плановоїдіяльності в умовах ринковоїекономіки. Місце планування всистемі 
менеджменту. Формиплануванняівидипланів. Технологіяпланування. 

 

2 

 

1 

 

8 

Тема 2. Методологічні основи планової діяльності.  
Методологія планування.Принципи планування. Методипланування. Функції 
плануванняділовогорозвиткуфірми. 

2 1 8 

Тема 3. Бізнес-план і його рольу розвитку підприємств. 
Поняття бізнес-плану й бізнес-планування. Мета створеннябізнес-плану. Основні етапирозробки, 
особливості й обсягибізнес-планів. Формуванняінформаційного поля бізнес-плану. Загальна 
методологіярозробки бізнес-плану.Комп’ютеризація процесу. 

4 1 8 

Тема 4. Підготовча стадія розробки бізнес-плану.  
Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії. Оцінка сприятливих зовнішніх 
можливостей та загроз для бізнесу. Виявлення сильних і слабких сторін фірми. Визначення місії фірми. 
Формулювання цілей діяльності фірми. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір. Стратегії. 

2 2 8 

Тема 5. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану. 
Структура бізнес-плану. Логіка розробки бізнес-плану. Вимоги до стилю написання та оформлення 
бізнес-плану. 

2 1 8 

Змістовий модуль 2. Інструментарій розробки бізнес-плану 
Тема 6. Галузь, підприємство, продукт (послуги) та ринок. 
Галузь,фірматаїїпродукція. Опис базових галузевих параметрів.Дослідженняринку.Методи 
прогнозування обсягів продажу. 

 
4 

 
 

 
8 

Тема 7. План маркетингу.Мета і логіка розробки маркетинг-плану. 
Стратегіямаркетингу.Стратегіязбутутареалізаціїпродукції(послуг)фірми.Стратегія ціноутворення.
Прогнозованіобсягипродажу 

2 2 7 

Тема 8. План виробництва.Головне завдання та складовівиробничого плану. Зміствиробничогоплану. 
Розрахунокпотребивосновнихвиробничихфондах. Планування 
обсягуреалізаціїпродукції.Розрахунокпотребивресурсахнавиробничупрограму.Розрахунокпотребивперсо
налі та заробітній платі.Кошторисвитратікалькуляціясобівартості. Потреба вдодатковихінвестиціях. 

4 2 8 

Тема 9. Організаційний план. 
Цілітаструктураорганізаційногоплану.Змістосновнихрозділіворганізаційного плану. 
Обґрунтуваннявиборуюридичноїформи організації бізнесу.Визначенняпотребивперсоналіз розподілом по 
категоріях. Створення організаційної структури управління підприємства.  

2 2 8 



Тема 10. Фінансовий план. 
Зміст, завдання та методи фінансового планування. 
Стратегіяфінансування.Прогноззвітупродоходиівидатки.Рухгрошових коштів внаслідок фінансової 
діяльностіпідприємства. Прогноз балансу активівтапасивівпідприємства. 

2 1 7 

Тема 11. Аналіз потенційних 
ризиків.Загальнепоняттяризику.Видиризиків.Концепціяуправлінняризиками. Заходи для 
нейтралізаціїабомінімізаціїнегативнихнаслідківможливихризиків. 

2 1 - 

 
12. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Контроль знань та умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється за кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни визначається за стобальною та дворівневою 
(«зараховано, «не зараховано») шкалами оцінювання результатів навчання. Він складається з рейтингу поточної навчальної роботи впродовж 
семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів.  

За навчальним планом передбачається при вивченні навчальної дисципліни виконання певних видів робіт на лекційних, практичних, 
семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань, інших видів навчальної діяльності, тому оцінка здобувачам вищої освіти вище 
60 балів може виставлятися без виконання ними підсумкової залікової роботи. 

Семестровий залік проводиться на останньому занятті, до початку екзаменаційної сесії. 
 

Розподілбалів,якіотримуютьстудентипрививченнідисципліни«Бізнес-планування» 
 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 
контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Всього Залік 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК 1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК 2  
5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 15 100 

 
100 

 
Примітка:Т1,Т2, .., Т14–тижні,ЗК1,ЗК2 – поточний змістовийконтроль 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. 

Рівень знань оцінюється: 
«Відмінно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 
набуті теоретичні знання у процесі аналізу практичного матеріалу, висловлює власні міркування стосовно тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок. 



«Добре» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, викладає його аргументовано, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем, 
але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або у процесі аналізу практичного матеріалу. 

«Задовільно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах  та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 
відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та 
явища, пов’язувати їх з майбутньою діяльністю. 

«Незадовільно» / «Не зараховано» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 
визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутні наукове мислення, практичні навички не 
сформовані. Студенти, які не з’явилися на іспит без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

Переведення підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, вираженої у балах, в екзаменаційну (залікову) за національною 
шкалою та шкалою ЄКТС здійснюється за відповідною шкалою.  

Шкала оцінювання 
Оцінка Оцінка 

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 
За 

національноюсистемою(іспит, 
диференційований залік: 
курсова робота,практика) 

Занаціональноюсистемою 
(залік) ЗасистемоюЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконаннялише з незначною 
кількістюпомилок 5 (відмінно) Зараховано 90–100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середньогорівня з кількома помилками 82–89 
C ДОБРЕ – в цілому правильнаробота з певною кількістю 

грубихпомилок 
4 (добре) Зараховано 74–81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зізначною кількістю недоліків 64–73 
E ДОСТАТНЬО – виконаннязадовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) Зараховано 60–63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібнопопрацювати перед тим, 
якперескласти 35–59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхіднасерйозна подальша робота 
2 (незадовільно) Незараховано 

1 –34 
 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (С. 28 – 31). 

 
13.Рекомендованіджерела інформації 

Базові: 
1. БезкровнаЛ.О.Бізнес-плануванняпідприємства:навч.посіб.Одеса:ОНАЗім.О.С.Попова,2016.124с. 
2. Бізнес-

план:технологіярозробкитаобґрунтування:навч.посіб./С.Ф.Покропивний,С.М.Соболь,Г.О.Швиданенко,О. Г. Дерев’янко.Київ:КНЕУ,2002.3
79с. 



3. Бізнес-планування:навч.посіб./Т.Г.Васильців,Я.Д. Качмарик,В.І.Блонська,Р.Л.Лупак.Київ:Знання,2015.173с. 
4. ДолжанськийІ.З.Бізнес-план:технологіярозробки:навч.посіб./І.З.Должанський,Т.О.Загорна.–Київ:ЦНЛ,2016.384с. 
5. КолотА.М.Створення власногобізнесу:навч.посіб./А.М.Колот,Г.О.Швиданенко,таін.Київ:КНЕУ,2017.311с. 
6. МакедонВ.В.Бізнес-планування:навч. посіб.Київ:ЦУЛ,2016.236 с. 

Допоміжні: 
1. БадзимО.С.Удосконаленняметодіврозробкифінансовоїскладовоїбізнес-плану.Актуальніпроблемиекономіки.2019.№12.С. 9-86. 
2. Барроу К.Бізнес-план:практ.посіб./К.Барроу,П.Барроу,Р.Браун.К.:Знання,2001.285с. 
3. Бизнес-

планпроизводственногопредприятия:комплекснаятехнологияразработки:учеб.пособ./В.Н.Гринева,Е.И.Пальчик.Харьков: 
ИНЖЕК, 2007. 120 с. 

4. ВерлановА.Ю.Теорияипрактикабизнес-планирования:учеб.пособ.Николаев:НУК,2005.172с. 
5. ВербаВ.А.,ЗагородняО.А.Проектнийаналіз:підруч.Київ:КНЕУ,2000.322с. 
6. ГородняТ.А.,МойсеєнкоІ. П.Економічнатафінансова діагностика:навч.посіб.Львів.:Магнолія,2018.282 с. 
7. ГрабовецькийБ.ЄЕкономічнийаналіз:навч.посіб.Київ:ЦУЛ, 2019.256с. 
8. ГубеніЮ.Е.,КостецькаІ.І.Сучасніметодиу бізнес-плануванні.ЕкономікаАПК.2016.№6.С.90-93. 
9. Економікапідприємства:навч.посіб./Зазаг.ред.П.В.Круша,В.І.Подвігіної,Б.М.Сердюка.3-тевид.Київ:Ельга-Н,КНТ,2019. 780 с. 
10. Економікапідприємства:теоріяіпрактикум:навч.посіб./заред.Н.Г.Міценко,О.І.Ященко.Львів:Магнолія2016.688с. 
11. ІваніловО.С.Економікапідприємства:підруч.2-гевид.Київ:ЦУЛ,2016.728с. 
12. КіндрацькаГ.І.,БіликМ.С.,ЗагороднійА.Г.Економічнийаналіз:підруч.3-тєвид.,перероб.ідоп.–Київ:Знання,2018.487с. 
13. КозловськийВ.О.,ЛеськоО.Й.Бізнес-планування:навч.посіб.Вінниця:ВНТУ,2016.190с. 
14. КривоносА.О.Бізнес-плануваннянапідприємстві:навч.посіб.Київ:МАУП,2016.160с. 
15. КучеренкоВ.Р.,КарповВ.А.,МаркітанО.С.Бізнес-плануванняфірми:навч.посіб.Київ:Знання,2016.423с. 
16. КовтунО.І.Стратегіяпідприємства:навч.посіб.3-тєвид.,оновленеідоп.Львів:«Новийсвіт-2000»,2017.324с. 
17. МізюкБ.М.Стратегічнеуправління:підруч.3-тевид.,перероб.ідоп.–Львів:Магнолія,2017.392с. 
18. МінцбергГ.Злітіпадіннястратегічногопланування.Пер.зангл.К.Сисоєвої.Київ:Вид-воО.Капусти,2008.412с. 
19. ПересадаА.А.Управлінняінвестиційнимпроцесом.Київ:Лібра,2016.–472с. 
20. Плануваннядіяльностіпідприємства :навч.посіб./Заред.СвінцицькоїО.М.Київ:Кондор,2009.264с. 
21. Підготовкабізнес-плану:Практикум/Л.Г.Агафонов,О.В.Рога.2-евид.,стер.Київ:Знання,2000.158с. 
22. ПокропивнийС.Ф.,СобольС.М.,ШвиданенкоГ.О.Бізнес-план:технологіярозробкиіобґрунтування:Навч.-

метод.посібникдлясамост.вивч.дисц.Київ:КНЕУ,2001.379с. 
23. ТарасюкГ.М.Бізнес-план:розробка,обґрунтуваннятааналіз:навч.посіб.Київ:Каравела,2016.280с. 
24. ТарасюкГ.М.Плануваннядіяльностіпідприємства:навч.посіб.4-тєвид.Київ:Каравела,2018.352с. 
25. ТарасюкГ.М.Плануваннякомерційноїдіяльності:навч.посіб.Київ:Каравела,2015.400с. 
26. ТєлєтовО. С.Бізнес-план:навч.посіб.Суми:В-воСумДУ,2015.104с. 
27. ЧерепА.В.Економічнийаналіз:навч.посіб.Київ:Кондор,2019.150 с. 
28. ЧерепА.В.,СучковА.В.Стратегічнеплануванняіуправління:навч.посіб.Київ:Кондор,2018.334с. 
29. ЧернишС.С.Економічнийаналіз:навч.посіб.Київ:ЦУЛ,2018.312с. 



30. ШвабЛ.І.Економікапідприємства :навч.посіб.длястуд.ВНЗ.Київ: Каравела,2015.568с. 
31. ШвайкаЛ.А.Плануваннядіяльностіпідприємства:навч.посіб.вид.4-те.,стер.–Львів:«Новийсвіт-2000»,2015.268с. 
32. ЯсинськийВ.В.,ГайдайО.О.Бізнес-планування:теоріяіпрактика:навч.посіб.Київ:Каравела,2014.232с. 

 
Інформаційніресурси: 

 
1. КонституціяУкраїни:офіц.текст.Київ:КМ,2013.96с. 
2. Методичнірекомендаціїзрозробленнябізнес-планупідприємств:затвердженіНаказомМіністерстваекономікиУкраїнивід 
3. 06.09.2006р.№290.URL:http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0290665-06. 
4. Методичнірекомендаціїзрозробкибізнес-
планівінвестиційнихпроектів:затвердженіНаказомДержавногоагентстваУкраїнизінвестиційта розвиткувід 31.08.2010р. № 
73.URL:http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.39798.0. 
5. ОфіційнийсайтЄБРР.URL:http://www.ebrd.com/russian/pages/country/ukraine.shtml. 
6. СтандартыUNIDOдлябизнес-плана.URL:http://www.forum-investor.com/files/UNIDO_standards.pdf. 

 


