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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Дисципліна «Бізнес планування» спрямована на набуття здобувачами вищої освіти теоретичних та практичних знань щодо засобів та 

методів бізнес-планування підприємства, механізм складання бізнес-планів на підприємствах різних галузей народного господарства та форм 

власності. 

Метою бізнес планування як навчальної дисципліни 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. 
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2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

У процесі реалізації програми дисципліни «Бізнес планування» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою 

програмою: 

Інтегральна компетентність  
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб'єктів готельного і ресторанного бізнесу, що 

передбачає застосування теорій та методів системи наук, які формують концепції гостинності і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальніи ̆системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологіи,̆ вести здоровий спосіб життя.  

ЗК 09. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

СК 03. Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни. 

СК 08 Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання готельних та ресторанних послуг для різних сегментів 

споживачів 

Навчальна дисципліна Бізнес планування забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньою програмою: 

РН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що 

регламентують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

РН 12.Здіис̆нювати ефективний контроль якості продуктів та послуг закладів готельного і ресторанного господарства. 

РН 15.Розуміти економічні процеси та здіис̆нювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

РН 20.Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знати: 

 сутність бізнес-плану та їх основні різновиди;  

 типову структуру бізнес-плану;  

 вимоги до оформлення та стилю написання бізнес-плану; 

  основні показники оцінки ефективності бізнес-плану;  

 методи оцінювання ризиків при бізнес-плануванні. 

Вміти: 
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 складати як бізнес-план в цілому, так і план маркетингової, виробничої, організаційної та фінансової діяльності як структурні елементи 

бізнес-плану;  

 моделювати грошові потоки від реалізації бізнес-плану;  

 оцінювати ефективність та ризики бізнес-плану на основі прогнозних грошових потоків;  

 застосовувати сучасні програмні засоби для автоматизації фінансово-економічних розрахунків при бізнес-плануванні. 

Навички: 

- вивчення теоретичних засад бізнес-планування діяльності підприємств; 

- використовувати практичних навичок щодо розробки бізнес-планів та оцінювання ефективності підприємницьких проектів. 

 

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 
(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

6 180 30/10 30/10 120/160 4 7 Вибіркова 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лекц. прак 
сам. 

роб. 
лекц. прак 

сам. 

роб. 

Тема 1. Системний підхід до управління підприємством. 12 2 2 8 14 2 2 10 

Тема 2. Сутність бізнес-планування на підприємстві. 12 2 2 8 12 1 1 10 

Тема 3. Сутність бізнес-плану та його структура 12 2 2 8 12 1 1 10 

Тема 4. Характеристика підприємства та його продукції (послуг). 12 2 2 8 11 0,5 0,5 10 

Тема 5. Характеристика продукції (послуг), що виробляється 

підприємством 
12 2 2 8 11 0,5 0,5 10 

Тема 6. Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг). 12 2 2 8 11 0,5 0,5 10 

Тема 7. Характеристика конкурентного середовища та конкурентних 

переваг. 
12 2 2 8 

11 
0,5 0,5 10 

Тема 8. План маркетингової діяльності. 12 2 2 8 11 0,5 0,5 10 

Тема 9. План виробничої діяльності підприємства 12 2 2 8 11 0,5 0,5 10 

Тема 10. Фінансовий план та програма інвестицій 24 4 4 16 24 1 1 22 
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Тема 11. Економічна ефективність інвестиційного бізнес-плану. 24 4 4 16 
 

26 
1 1 24 

Тема 12. Аналіз потенційних ризиків. 24 4 4 16 26 1 1 24 

Усього годин 180 30 30 120 180 10 10 160 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ІСПИТ 

 

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 

пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 

комп’ютерними класами та бібліотекою. 

 

6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ з/п  

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна 

форма 

1 Тема 1. Системний підхід до управління підприємством  

Поняття системи.  

Сутність системного підходу.  

Структура системи.  

Системна модель управління.  

Системний підхід до підприємства.  

Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства 

2 2 

2 Тема 2. Сутність бізнес-планування на підприємстві  

Об’єктивна необхідність планової діяльності в умовах ринкової економіки. Місце планування в системі 

менеджменту. 

 Зміст і предмет бізнес планування господарської діяльності.  

Форми планування і види планів.  

Класифікація планів підприємства за строками.  

Структура та зміст довгострокових, середньострокових та короткострокових планів господарської діяльності.  

2 1 

3 Тема 3. Сутність бізнес-плану та його структура  

Функції та цілі розроблення бізнес-плану.  

Формування інформаційного поля бізнес-плану.  

Логіка розроблення бізнес-плану.  

Загальна методологія розроблення бізнес-плану.  

Нормативна база бізнес-планування.  

Міжнародні стандарти бізнес-планування. 

2 1 
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4 Тема 4. Характеристика підприємства та його продукції (послуг)  

Загальний короткий опис підприємства.  

Організаційна-правова форма.  

Структура власності.  

Опис організаційної структури підприємства.  

Цілі та стратегія розвитку підприємства.  

Основні сфери діяльності.  

Перелік основних видів продукції та послуг.  

Опис виробничого процесу на підприємстві. 

2 0,5 

5 Тема 5. Характеристика продукції (послуг), що виробляється підприємством Спеціалізація підприємства, 

прогнозне і фактичне виробництво та реалізація підприємством товарів, робіт, послуг (у натуральних і вартісних 

показниках) за звітний рік, структура існуючих витрат підприємства та собівартість щодо кожного виду 

продукції, система закупівлі сировини, енергопостачання, забезпеченість матеріальними ресурсами, 

диверсифікація виробництва тощо. 

2 0,5 

6 Тема 6. Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг)  

Дослідження ринків збуту.  

Характеристика основних і допоміжних ринків та їх сегментів, на яких працює підприємство; їх розміри, 

найважливіші тенденції та прогнозні зміни.  

Сучасне становище підприємства на ринках збуту та пропозиції щодо його поліпшення, пропозиції щодо 

сервісного обслуговування реалізованої продукції. Ємність ринку як максимально можливого обсягу збуту даної 

продукції. 

2 0,5 

7 Тема 7. Характеристика конкурентного середовища та конкурентних переваг   

Аналіз конкурентного середовища, наявність компаній-монополістів або таких, що займають домінуючу 

позицію в галузі та на ринку.  

Сегментація (розподіл) ринку між конкурентами підприємства.  

Аналіз сильних і слабких сторін підприємства та конкурентів.  

SWOT-аналіз. 

2 0,5 

8 Тема 8. План маркетингової діяльності  

Мета маркетингового дослідження.  

Структура дослідження, його завдання та принципи.  

Напрями дослідження.  

Стратегічний маркетинг.  

Вибір стратегії проникнення на ринок.  

Операційний маркетинг.  

Планування збуту товарів.  

Схема та характеристика існуючих каналів збуту продукції, засобів реклами, ціноутворення. 

 Цінова політика. 

2 0,5 



6 

9 Тема 9. План виробничої діяльності підприємства  

Зміст плану виробництва та реалізації продукції підприємства.  

Основні планові показники щодо виробництва та реалізації продукції.  

Загальні вимоги щодо плану виробництва та реалізації продукції.  

Планування витрат на виробництво окремих видів продукції.  

Планування собівартості продукції. 

2 0,5 

10 Тема 10. Фінансовий план та програма інвестицій  

Зміст фінансового плану підприємства.  

Обґрунтування інвестиційних вкладень. 

 Показники балансу витрат і надходжень підприємства.  

Основні джерела фінансування інвестиційних вкладень (залучення кредитів, акціонерний чи пайовий капітал 

тощо).  

Планування розподілу прибутку 

4 1 

11 Тема 11. Економічна ефективність інвестиційного бізнес-плану  

Дисконтування й нарахування складних відсотків.  

Модель дисконтованих грошових потоків.  

Основні показники ефективності бізнес-плану.  

Розрахунок показників чистої приведеної вартості проєкту й внутрішньої норми доходу (внутрішнього 

граничного рівня дохідності), динамічного (дисконтного) строку окупності проєкту. 

4 1 

12 Тема 12. Аналіз потенційних ризиків  

Аналіз потенційних ризиків.  

Ризики на різних стадіях бізнес-плану.  

Визначення ступеня ризику: допустимий, критичний, катастрофічний. Сценарний аналіз.  

Основні методи аналізу ризиків бізнес-плану: метод чутливості, метод сценаріїв, метод Монте-Карло та ін.  

Організаційно-технічні заходи щодо запобігання ризикам. 

4 1 

 Всього 30 10 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Бізнес планування» включаються: 

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 
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Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ з/п  

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Тема 1. Системний підхід до управління підприємством  

Системна модель управління.  

Системний підхід до підприємства.  

Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства 

8 10 

2 Тема 2. Сутність бізнес-планування на підприємстві  

Класифікація планів підприємства за строками.  

Структура та зміст довгострокових, середньострокових та короткострокових планів господарської діяльності. 

8 10 

3 Тема 3. Сутність бізнес-плану та його структура  

Загальна методологія розроблення бізнес-плану.  

Нормативна база бізнес-планування.  

Міжнародні стандарти бізнес-планування. 

8 10 

4 Тема 4. Характеристика підприємства та його продукції (послуг)  

Цілі та стратегія розвитку підприємства.  

Основні сфери діяльності.  

Перелік основних видів продукції та послуг.  

Опис виробничого процесу на підприємстві. 

8 10 

5 Тема 5. Характеристика продукції (послуг), що виробляється підприємством  

Система закупівлі сировини, енергопостачання, забезпеченість матеріальними ресурсами, диверсифікація 

виробництва тощо. 

8 10 

6 Тема 6. Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг)  

Сучасне становище підприємства на ринках збуту та пропозиції щодо його поліпшення, пропозиції щодо 

сервісного обслуговування реалізованої продукції.  
Ємність ринку як максимально можливого обсягу збуту даної продукції. 

8 10 

7 Тема 7. Характеристика конкурентного середовища та конкурентних переваг   
Аналіз сильних і слабких сторін підприємства та конкурентів.  

SWOT-аналіз. 

8 10 

8 Тема 8. План маркетингової діяльності  

Планування збуту товарів.  

Схема та характеристика існуючих каналів збуту продукції, засобів реклами, ціноутворення. 

 Цінова політика. 

8 10 

9 Тема 9. План виробничої діяльності підприємства  

Планування витрат на виробництво окремих видів продукції.  

Планування собівартості продукції. 
8 10 

10 Тема 10. Фінансовий план та програма інвестицій  16 22 
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Основні джерела фінансування інвестиційних вкладень (залучення кредитів, акціонерний чи пайовий капітал 

тощо).  

Планування розподілу прибутку 

11 Тема 11. Економічна ефективність інвестиційного бізнес-плану  

Розрахунок показників чистої приведеної вартості проєкту й внутрішньої норми доходу (внутрішнього 

граничного рівня дохідності), динамічного (дисконтного) строку окупності проєкту. 

16 24 

12 Тема 12. Аналіз потенційних ризиків  

Основні методи аналізу ризиків бізнес-плану: метод чутливості, метод сценаріїв, метод Монте-Карло та ін.  

Організаційно-технічні заходи щодо запобігання ризикам. 

16 24 

 
Всього 120 160 

 

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  
Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального 

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку). 

 

50% 

 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; 

робота у групах, практичні завдання, іспит (залік) 

 

Питання до іспиту 

1. Поняття проекту.  

2. Основні риси проекту.  

3. Призначення та загальні цілі проекту. 

 4. Приклади проектів у сфері підприємництва.  

5. Приклади операцій, які не є проектами.  

6. Визначення управління проектами.  

7. Структура управління проектом (згідно РМВОК).  

8. Основні етапи управління проектом.  

9. Основні обмеження проектів.  

10. Визначення портфеля проектів.  

11. Визначення програми.  

12. Співвідношення програми і проекту.  

13. Роль керівника проекту і його відмінність від завдань функціонального керівника.  
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14. Основні типи організаційних структур.  

15. Поняття лінійної організаційної структури.  

16. Поняття функціональної організаційної структури.  

17. Поняття лінійно-функціональної організаційної структури.  

18. Поняття слабкої матричної організаційної структури.  

19. Поняття збалансованої матричної організаційної структури.  

20. Поняття сильної матричної організаційної структури.  

21. Поняття проектної організаційної структури.  

22. Поняття зацікавленої сторони (Stakeholder).  

23. Приклади зацікавлених сторін.  

24. Реєстр зацікавлених сторін.  

25. Критерії успіху проекту.  

26. Життєвий цикл проекту.  

27. Залежність ризиків і невизначеності і вартості змін в проект від термінів проекту.  

28. Рівні залучення зацікавлених сторін.  

29. Механізми взаємодії зацікавлених сторін.  

30. Матриця влада / інтерес для зацікавлених сторін. 

 31. Оцінка рівня залучення зацікавлених сторін.  

32. План взаємодії із зацікавленими сторонами.  

33. Комунікативний план.  

34. Поняття статуту проекту (Project Charter).  

35. Структура статуту проекту.  

36. Зміст SOW документу.  

37. Поняття бізнес-кейсу.  

38. Експертна оцінка проекту.  

39. Базові плани проекту. 

 40. Ієрархічна структура робіт (WBS).  

41. Ініціація проекту.  

42. Планування проекту.  

43. Структура матриці відстеження вимог (Requirement traceability matrices).  

44. Опис змісту проекту (Project Scope Statement). 
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9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 

 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР1, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 

 

50 

Всього балів  100 
 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 
25 

 

                                                             
1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань)  

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР2, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 

 

10 

2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
50 

 

Всього балів підсумкової оцінки 100 

 

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту / заліку) 

Рівень знань оцінюється:  

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати 

необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, 

під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної 

роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, 

категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та семінарських 

заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність 

і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано» С -  від 74 до 81 балів. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні в ідповіді, 

допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у 

науково-дослідній роботі;  

                                                             
2 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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- «задовільно» / «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним 

матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність конспекту з 

виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «задовільно» / «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, 

невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано»  FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано»  F – від 0 до 34 балів. Студент не володіє навчальним 

матеріалом. 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно зараховано 

82-89 ( 8-9) B Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E 

35-59 (3) FХ незадовільно не зараховано 

1-34 (2) F 
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