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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова
Семестр 6
Кількість кредитів  3
Загальна кількість годин 90
Кількість модулів 2
Лекції, годин 15
Практичні/ семінарські, годин 30
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин 45
Тижневих годин для денної форми навчання: 6
аудиторних 3
самостійної роботи студента 3
Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування системи базових знань з методології бізнес-планування і 
практичних навичок щодо розробки та експертизи бізнес-плану підприємства. 

Завдання - формування знань щодо сутності бізнес-планування, його цілей, 
інформаційного забезпечення, основних стадій і логіки розробки; оволодіння мето-
дичними підходами до розробки окремих розділів бізнес-плану; формування нави-
чок обґрунтування бізнес-плану; набуття вмінь проведення презентації та аудиту 
бізнес-плану.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль-1
Змістовий модуль 1: Загальні засади бізнес-планування

Тема 1. Бізнес-планування: сутність, цілі,
інформаційне забезпечення 7 1 2 4

Тема 2. Стадії процесу бізнес-планування 7 1 2 4
Тема 3. Структура, логіка розробки та 
оформлення бізнес-плану 7 1 2 4

Теми 1-3. Модульний контроль 1 (МКР 
№1) 4 2 2

Разом за змістовим модулем 1 25 3 8 14

Змістовий модуль 2: Технологія розробки, обґрунтування, презентації та експертизи бізнес-плану
Тема 4. Підприємство, продукт (послуга),
ринок і конкуренти 7 1 2 4

Тема 5. Маркетинг-план 10 2 4 4
Тема 6. Виробничий план 10 2 4 4
Тема 7. Організаційний план 7 1 2 4
Тема 8. Оцінка ризиків 8 2 2 4
Тема 9. Фінансовий план та оцінка 
бюджетної та економічної ефективності 
бізнес-плану

11 2 4 5

Тема 10. Презентація та аудит бізнес-
плану 8 2 2 4

Теми 4-10. Модульний контроль 2
(МКР №2) 4 2 2

Разом за змістовим модулем 2 65 12 22 31
Усього годин 90 15 30 45

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Семінар – розгорнута бесіда 
Бізнес-планування: сутність, цілі, інформаційне забезпечення 2

2 Семінар запитань і відповідей 
Стадії процесу бізнес-планування 2

3 Семінар запитань і відповідей 
Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану 2

4 Практичне заняття  
Модульна контрольна робота №1 2

5 Практичне заняття  
Підприємство, продукт (послуга), ринок і конкуренти 2

6 Семінар – розгорнута бесіда 
Маркетинг-план 2

7 Практичне заняття  
Маркетинг-план 2

8 Семінар – розгорнута бесіда 
Виробничий план 2



9 Практичне заняття  
Виробничий план 2

10 Практичне заняття  
Організаційний план 2

11 Практичне заняття  
Оцінка ризиків 2

12
Семінар – розгорнута бесіда 
Фінансовий план та оцінка бюджетної та економічної ефективності 
бізнес-плану.

2

13
Практичне заняття  
Фінансовий план та оцінка бюджетної та економічної ефективності 
бізнес-плану.

2

14 Практичне заняття  
Презентація та аудит бізнес-плану 2

15
Практичне заняття  
Модульна контрольна робота №2 2

5. Індивідуальні завдання

1.  Огляд навчальної, наукової і періодичної літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Підготовка розрахункових індивідуальних робіт.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1: Загальні засади бізнес-планування

Тема 1. Бізнес пла-
нування: сутність, 
цілі, інформаційне 

забезпечення
4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: сутність бізнес-
планування та призначення бізнес-плану; цілі розробки 
бізнес-плану; інформаційне забезпечення бізнес-плану-
вання. Джерела [1-6;8; 11;13;15]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка доповіді з проблем бізнес-планування.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування,  презентація 
доповіді

Тема 2. 
Стадії процесу 

бізнес-планування 4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: основні стадії та 
етапи розробки бізнес-плану та їх реалізація для різних 
бізнес-структур; характеристика початкової стадії; 
характеристика підготовчої стадії; характеристика 
основної стадії.    Джерела [1-3;8; 11;12;16]. 
2. Самотестування.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Тема 3. 
Структура, логіка 

розробки та 
оформлення 
бізнес-плану 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: загальна структура 
бізнес-плану; логіка розробки бізнес-плану; вимоги до 
стилю написання та оформлення бізнес-плану. Джерела 
[1-4;6; 11;13;15; 16]. 
2. Самотестування.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Теми 1-3.  
Модульна кон-

трольна робота №1 2 1. Підготовка до МКР №1. МКР №1

Разом змістовий 
модуль 1 14

Змістовий модуль 2: Технологія розробки, обґрунтування, презентації та експертизи бізнес-плану

Тема 4. 
Підприємство, 

продукт (послуга), 
ринок і 

конкуренти 
4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: характеристика 
підприємства; місія, цілі та  стратегія розвитку підпри-
ємства; характеристика продукції (послуг), що виробля-
ється підприємством; дослідження та аналіз ринків 
збуту продукції (послуг); характеристика конкурент-
ного середовища та конкурентні переваги. 
Джерела [1-3;5;8; 10;12;16]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до роботи з міні-кейсом.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, складання 
розділу «Підприємство, 
продукт (послуга), 
ринок і конкуренти»

Тема 5. 
Маркетинг-план 4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: цілі та логіка роз-
робки маркетинг-плану; стратегія маркетингу: сутність, 
складові елементи та особливості застосування; етапи 
процесу формулювання цілей маркетингової діяльності 
підприємства; стратегії ціноутворення: сутність та осо-
бливості використання; етапи формування політики 
ціноутворення; стратегія збуту та реалізації продукції 
підприємства; розробка рекламної компанії. Джерела 
[1-3;7; 10;13;16]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка доповіді з проблем розробки маркетинг-
плану. 
4. Підготовка до роботи з міні-кейсом.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування,  презентація 
доповіді, складання 
розділу «Маркетинг-

план»



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 6. 
Виробничий план 4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: головне завдання і 
складові виробничого плану; зміст виробничого плану; 
розрахунок потреби в матеріальних ресурсах та вироб-
ничих запасах; визначення потреби в кадрах; плану-
вання витрат на виробництво; потреба в додаткових 
інвестиціях. Джерела [1-3;10-12]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка доповіді з проблем розробки виробни-
чого-плану. 
4. Підготовка до роботи з міні-кейсом.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування,  презентація 
доповіді, 

складання розділу 
«Виробничий план»

Тема 7.  
Організаційний 

план
4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: цілі і структура 
організаційного плану; зміст основних розділів органі-
заційного плану. Джерела [1-3;9; 10;15]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до роботи з міні-кейсом.

1. Опрацювання 
конспекту лекцій та 
рекомендованої 
літератури для 

обговорення питань: цілі 
і структура 

організаційного плану; 
зміст основних розділів 
організаційного плану. 
Джерела [1-3;9; 10;15]. 

2. Самотестування. 
3. Підготовка до роботи 

з міні-кейсом. 
Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 
опитування, складання 

розділу 
«Організаційнийплан»

Тема 8. 
Оцінка ризиків  4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: цілі, логіка роз-
робки та структура розділу «Оцінка ризиків»; типи  
можливих ризиків; способи реагування на загрози для 
бізнесу. Джерела [1-3;8; 11;16]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до роботи з міні-кейсом.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, складання 
розділу «Оцінка 

ризиків»

Тема 9.  
Фінансовий план 
та оцінка бюджет-
ної та економічної 
ефективності 
бізнес-плану.

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: значення, зміст і 
технологія розробки фінансового плану; визначення 
розміру необхідних додаткових фінансових ресурсів; 
план доходiв і видатків; план руху готівки; плановий 
баланс; очікувані фінансові коефіцієнти; оцінка ефек-
тивності інвестицій за моделлю дисконтованих грошо-
вих потоків; бюджетна та суспільна економічна ефек-
тивність бізнес-плану. Джерела [1-3;8; 11;13;15]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка доповіді з проблем розробки фінансового 
плану. 
4. Підготовка до роботи з міні-кейсом.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування,  презентація 
доповіді, складання 
розділу «Фінансовий 

план»

Тема 10. 
Презентація та 

аудит бізнес-плану
4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: цілі та завдання 
презентації бізнес-плану; організація проведення пре-
зентації бізнес-плану; способи підвищення ефектив-
ності презентації бізнес-плану; аудит бізнес-плану. 
Джерела [1;7;9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації та аудиту бізнес-плану.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування,  результати 
аудиту бізнес-плану, 

презентаційні матеріали

Теми 4-10. 
Модульна кон-

трольна робота №2
2 1. Підготовка до МКР №2. МКР №2



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Разом змістовий 
модуль 2 31

7. Результати навчання

1. Знання сутності бізнес-планування, його цілей, інформаційного забезпечення, основних 
стадій і логіки розробки

2. Знання методичних підходів до розробки окремих розділів бізнес-плану
3. Уміння обґрунтовувати бізнес-план
4. Уміння проводити презентацію та аудит бізнес-плану

8. Форми навчання
Лекції, семінарські (практичні) заняття, самостійна робота (підготовка пре-

зентацій, рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за рекомендова-
ною літературою, виконання індивідуальних завдань).

9. Методи оцінювання
Поточне оцінювання на семінарських (практичних) заняттях, усні презента-

ції, контрольні модульні роботи, залік.



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованості компетентностей  студента  оцінюються  протягом семестру в обсязі 100 
балів.

Вид роботи/бали
№ теми 

практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1 

Змістовий модуль 1

Тема 1 2 3 5

Тема 2 2 2 4

Тема 3 2 2 4

Теми 1-3 10 10
Разом 
змістовий  
модуль 1 6 7 10 23

Змістовий модуль 2

Тема 4 2 2 3 7

Тема 5 2 3 5 10

Тема 6 2 3 7 12

Тема 7 2 2 3 7

Тема 8 2 2 5 9

Тема 9 2 3 7 12

Тема 10 2 2 6 10

Теми 4-10 10 10
Разом 
змістовий  
модуль 2

14 17 36 10 77

Разом модуль 
1 20 24 36 20 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомо-
гою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань (міні-кейсів).
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1. 
Волошина С.В. Бізнес-планування [ел. видання]: конспект лекцій для студен-
тів напряму 6.030507 «Маркетинг» / С.В. Волошина. – Кривий Ріг: 
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