
 
 

 

 

 

 



2 

 

 

 
 

 

 

 



3 

 

1. Мета дисципліни 

Метою навчально дисципліни є: засвоєння теоретичних знань та набуття 

практичних навичок з питань специфіки бізнес-планування основних напрямків 

діяльності підприємств в умовах функціонування сучасних ринкових відносин, 

враховуючи європейські стандарти. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на:  Стратегія розвитку 

бізнесу, Оцінка і управління бізнесом, Механізми трансформації бізнесу. 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 
Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  
ПРН 1. Вміти 

адаптуватися та 

проявляти ініціативу і 

самостійність в 

ситуаціях, які 

виникають в 

професійній діяльності. 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування 

ПРН 1.1 знати зміст 

економічних категорій; 

ПРН 1.2 вміти 

підібрати відповідні 

грантові програми для 

реалізації бізнес-ідеї 

ПРН 3. Вміти 

розробляти заходи 

матеріального і 

морального заохочення 

та застосовувати інші 

інструменти 

мотивування персоналу 

й партнерів для 

досягнення поставленої 

мети. 

лекційні і 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

тестові завдання, 

розрахунково-графічна 

робота, диф.залік 

ПРН 3.1 знати 

взаємозв’язок понять й 

показників 

ПРН 3.2 вміти 

розраховати показники 

ефективності бізнес-

ідеї 

ПРН 5. Вміти 

професійно, в повному 

обсязі й з творчою 

самореалізацією 

виконувати поставлені 

завдання у сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або біржової 

діяльності. 

лекційні і 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування 

ПРН 5.1 знати 

методологію бізнес-

планування, 

враховуючи 

європейські стандарти 

ПРН 5.2 вміти 

правильно оформляти 

розділи бізнес-плану, 

відповідно 

європейських 

стандартів 

ПРН 9. Розробляти і 

приймати рішення, 

спрямовані на 

забезпечення 

ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання у 

сфері підприємницької, 

лекційні і 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

тестові завдання, 

розрахунковографічна 

робота, диф.залік 

ПРН 9.1 знати 

європейські програми 

та гранти з розвитку та 

підтримки малого і 

середнього бізнесу в 

Україні; 

ПРН 9.2 вміти 

аналізувати 
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торговельної та/або 

біржової діяльності. 

міжнародні фонди, 

програми та проекти, 

які сприяють    

розвитку та підтримці 

підприємництва 

ПРН 10. Вміти 

вирішувати проблемні 

питання, що виникають 

в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності та 

ризиків. 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, тестові 

завдання, розрахунко-

вографічна робота, 

диф.залік 

ПРН 10.1знати 

європейські програми 

та гранти з розвитку та 

підтримки малого і 

середнього бізнесу в 

Україні; 

ПРН 10.2 вміти 

впроваджувати в 

бізнес-план сучасні 

стандарти щодо оцінки 

ефективності проектів 

міжнародної технічної 

допомоги. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Європейські стандарти бізнес-планування 

Змістовий модуль 1. Бізнес-планування в європейському вимірі економічного 

розвитку 

Тема 1. Поняття, мета, завдання та особливості складання бізнес-плану  

Тема 2. Сутність бізнес-планування на підприємстві 

Тема 3. Класифікація та види бізнес-планів 

Змістовий модуль 2. Теоретико-методичні основи формування європейських 

стандартів бізнес-планування 

Тема 4. Основні розділи бізнес-плану згідно міжнародних та вітчизняних 

стандартів  

Тема 5. Особливості розробки бізнес-плану, включаючи стандарти UNIDO – 

Організації об’єднаних націй з промислового розвитку 

Тема 6. Типові недоліки  при складанні бізнес-плану 

Змістовий модуль 3. Бізнес-планування в рамках європейських програм 

техніко-економічної допомоги 

Тема 7. Визначення і класифікація фондів міжнародної технічної допомоги та 

основні особливості їх пошуку 

Тема 8. Аналіз міжнародних фондів, програм та проектів, які сприяють    

розвитку та підтримці підприємництва в різних країнах світу 

Тема 9. Рекомендації та стандарти щодо оцінки ефективності проектів 

міжнародної технічної допомоги 
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 180 10 8 - 162 

Змістовий модуль 1 50 3 3 - 44 

Тема 1. 17 1 1 - 15 

Тема 2. 17 1 1 - 15 

Тема 3. 16 1 1 - 14 

Змістовий модуль 2   51 4 3 - 44 

Тема 4. 17 2 1 - 15 

Тема 5. 16 1 1 - 15 

Тема 6. 16 1 1 - 14 

Змістовий модуль 3   49 3 2 - 44 

Тема 7. 17 1 1 - 15 

Тема 8. 17 1 1 - 15 

Тема 9. 15 1 - - 14 

Індивідуальне завдання 15 - - - 15 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Поняття, мета, 

завдання та особливості 

складання бізнес-плану 

Огляд особливостей бізнес-плану. 

Визначення бізнес-плану вітчизняними 

вченими. Функції бізнес-плану. 

1 

Тема 2. Сутність бізнес-

планування на підприємстві 

 Основні підходи до розробки бізнес-

плану. Особливості при розробці бізнес-

планів для різних організацій 

1 

Тема 3. Класифікація та 

види бізнес-планів 

Розподіл бізнес-планів за часом. Різновиди 

бізнес-планів. Основні види бізнес-планів. 
Розподіл за відношенням до дійсності. 

1 

Змістовий модуль 2 
Тема 4. Основні розділи 

бізнес-плану згідно 

міжнародних та вітчизняних 

стандартів 

Перелік основних розділів бізнес-плану.  

Організаційна та фінансова структура 

бізнес-плану. Додатки в бізнес-плануванні. 

2 

Тема 5. Особливості 

розробки бізнес-плану, 

включаючи стандарти UNIDO – 

Організації об’єднаних націй з 

промислового розвитку 

Міжнародний стандарт формування 

бізнес-плану UNIDO. Методичні 

рекомендації з розробки бізнес-планів 

інвестиційних проектів. 

1 

Тема 6. Типові недоліки  

при складанні бізнес-плану 

Визначення негативних та позитивних 

сторін бізнес-планування. Перелік 
1 
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основних помилок. Типові недоліки, які 

можуть виникнути при складанні бізнес-

плану. 

Змістовий модуль 3 
Тема 7. Визначення і 

класифікація фондів 

міжнародної технічної 

допомоги та основні 

особливості їх пошуку 

Визначення термінології «фонд». 

Міжнародні фонди для залучення 

іноземних інвестицій. Класифікація 

фондів за основними ознаками. 

1 

Тема 8. Аналіз 

міжнародних фондів, програм 

та проектів, які сприяють    

розвитку та підтримці 

підприємництва в різних 

країнах світу 

Перелік основних міжнародних програм. 

Підтримка підприємницьких задумів 

міжнародними програмами. Агентство 

США з міжнародного розвитку. 
Муніципальні партнери з економічного 

розвитку 

1 

Тема 9. Рекомендації та 

стандарти щодо оцінки 

ефективності проектів 

міжнародної технічної 

допомоги 

Оцінка інвестиційних витрат. Реалізація 

проектів. Поточні витрати проекту. Прямі 

матеріальні витрати 

 

 

1 
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7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Поняття, 

мета, завдання та 

особливості складання 

бізнес-плану 

Ознайомлення зі структурою бізнес-плану. 

Визначення рівня життєздатності та 

стійкості підприємства. 

1 

Тема 2. Сутність 

бізнес-планування на 

підприємстві 

Побудова та розробка бізнес-плану. 

Виявлення сильних та слабких сторін фірми 
1 

Тема 3. Класифікація 

та види бізнес-планів 
Побудова та розробка бізнес-плану. 

Визначення основних розділів бізнес-

плану. 

1 

Змістовий модуль 2 
Тема 4. Основні 

розділи бізнес-плану 

згідно міжнародних та 

вітчизняних стандартів 

Побудова та розробка бізнес-плану. 

Проведення SWAT – аналізу . 

 

1 

Тема 5. Особливості 

розробки бізнес-плану, 

включаючи стандарти 

UNIDO – Організації 

об’єднаних націй з 

промислового розвитку 

Побудова та розробка бізнес-плану. 

Огляд Європейських програм та грант з 

підтримки та розвитку малого і середнього 

бізнесу в Україні 

1 

Тема 6. Типові 

недоліки  при складанні 

бізнес-плану 

Розробка та впровадження бізнес-ідеї в 

життя фірми. Зниження ризиків 

підприємницької діяльності 

1 

Змістовий модуль 3 
Тема 7. Визначення і 

класифікація фондів 

міжнародної технічної 

допомоги та основні 

особливості їх пошуку 

Визначення джерел фінансування обраної 

стратегії. Побудова та розробка бізнес-

плану. 

 

1 

Тема 8. Аналіз 

міжнародних фондів, 

програм та проектів, які 

сприяють    розвитку та 

підтримці підприємництва 

в різних країнах світу 

Визначення джерел фінансування обраної 

стратегії. Конкретизація стратегії розвитку 

через систему кількісних і якісних 

показників. Побудова та розробка бізнес-

плану. 

 

1 

Тема 9. Рекомендації 

та стандарти щодо оцінки 

ефективності проектів 

міжнародної технічної 

допомоги 

Визначення джерел фінансування обраної 

стратегії. Зниження ризиків 

підприємницької діяльності 

- 
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8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання 

студентами заочної форми навчання контрольної роботи на тему: «Розробка бізнес-

плану, враховуючи європейські стандарти», яке виконується згідно з «Методичні 

вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Європейські стандарти бізнес-планування» (для 

студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 281 Публічне управління 

та адміністрування, 193 Геодезія та землеустрій, 241 Готельно-ресторанна справа». 

Укл.:  О. В. Димченко, О.О. Рудаченко, О.Д. Панова. Харків: ХНАМГ, 2020. 66 с., 

загальним обсягом 15 годин. 

Метою завдання є закріплення теоретичних знань з курсу та розвиток у 

студентів навичок теоретичного осмислення та викладення основних моментів з 

бізнес-планування. 

 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування, 

поточне тестування, самостійні письмові роботи. 

Підсумковий контроль: письмове завдання у вигляді тестування під час 

проведення диф. заліку. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 15 - 5 

Змістовий модуль 2 20 15 - 5 

Змістовий модуль 3 15 10 - 5 

Індивідуальне завдання 15 - - 15 

Підсумковий контроль 30 - - - 
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9. Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання №1 10 

Завдання до самостійної роботи №1 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 5 

Змістовий модуль 2 20 

Практичне завдання №2 10 

Завдання до самостійної роботи №2 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 5 

Змістовий модуль 3 15 

Практичне завдання №3 10 

Завдання до самостійної роботи №3 3 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 2 

Індивідуальне завдання (КР)   15 

Підготовка розрахункової частини  7 

Презентація та захист КР 8 

Підсумковий контроль –диф. залік 30 

Тест підсумкового контролю 15 

Ситуаційна задача 15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
1. Дистанційний курс дисципліни: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2704 

2. Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять з 

дисципліни «Європейські стандарти бізнес-планування» (для студентів денної і 

заочної форм навчання спеціальностей 281 Публічне управління та адміністрування, 

193 Геодезія та землеустрій, 241 Готельно-ресторанна справа, 073 Менеджмент». Укл.:  

О. В. Димченко, О.О. Рудаченко, О.Д. Панова. Харків: ХНАМГ, 2020. 66 с. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Європейські стандарти бізнес-планування / навч.посібник: О.В. Димченко, 

О.О. Рудаченко, О.Д. Панова, В.М. Прасол,; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 200 с. 
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