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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:  Теорія і практика 

правозастосування; Основи професійної діяльності; Землеустрій; Курсовий проект 

"Землеустрій" 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання 
Форми 

оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною  

ПРН14. Розуміти 

принципи 

економічної науки, 

особливості 

функціонування 

економічних систем 

 

 

Словесні, наочні, 

практичні, 

репродуктивні, 

пояснювально-

ілюстративні, 

дослідницькі, 

аналітичні. 

Розв’язок задач.  

Самостійна робота.  

 

усний контроль у 

вигляді фронтального 

опитування; 

поточне тестування 

ПРН14.1Знати 

методологію бізнес-

планування, 

враховуючи європейські 

стандарти 

поточне тестування ПРН14.2 Знати 

європейські програми та 

гранти з розвитку та 

підтримки малого і 

середнього бізнесу в 

Україні; 

усний контроль у 

вигляді фронтального 

опитування 

ПРН14.3 Знати цілі, 

структуру та технологію 

складання бізнес-плану. 

ПРН27. 

Виконувати 

економічні 

розрахунки та робити 

економічно-

обґрунтовані 

висновки при 

складанні бізнес-

плану за фаховими 

проектами та 

програмами 

самостійна письмова 

робота 

ПРН27.1 Вміти складати 

сучасні бізнес-плани із 

врахуванням 

європейських та 

світових стандартів; 

усний контроль у 

вигляді фронтального 

опитування; 

поточне тестування 

ПРН27.2 Вміти 

аналізувати міжнародні 

фонди, програми та 

проекти, які сприяють    

розвитку та підтримці 

підприємництва; 

самостійна письмова 

робота 

ПРН27.3 Вміти 

впроваджувати в бізнес-

план сучасні стандарти 

щодо оцінки 

ефективності проектів 

міжнародної технічної 

допомоги. 
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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 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 30 15 - 75 

Змістовий модуль 1 35 10 5 - 20 

Тема 1. 9 2 1 - 6 

Тема 2. 12 4 2 - 6 

Тема 3. 14 4 2 - 8 

Змістовий модуль 2   35 10 5 - 20 

Тема 4. 12 4 2 - 6 

Тема 5. 14 4 2 - 8 

Тема 6. 9 2 1 - 6 

Змістовий модуль 3   35 10 5 - 20 

Тема 7. 14 4 2 - 8 

Тема 8. 12 4 2 - 6 

Тема 9. 9 2 1 - 6 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
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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. 

2 

Тема 2. Сутність бізнес-

планування на підприємстві 

 Основні підходи до розробки бізнес-

плану. Особливості при розробці бізнес-

планів для різних організацій 

4 

Тема 3. Класифікація та 

види бізнес-планів 

Розподіл бізнес-планів за часом. Різновиди 

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

4 

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. 

4 

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. 

4 

Тема 6. Типові недоліки  

при складанні бізнес-плану 

Визначення негативних та позитивних 

сторін бізнес-планування. Перелік 

основних помилок. Типові недоліки, які 

можуть виникнути при складанні бізнес-

плану. 

2 

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. 

4 

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 

4 

Тема 9. Рекомендації та 

стандарти щодо оцінки 

ефективності проектів 

міжнародної технічної 

допомоги 

Оцінка інвестиційних витрат. Реалізація 

проектів. Поточні витрати проекту. Прямі 

матеріальні витрати 

 

 

2 
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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 
2 

Тема 3. Класифікація 

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

Визначення основних розділів бізнес-

плану. 

2 

Змістовий модуль 2 
Тема 4. Основні 

розділи бізнес-плану 

згідно міжнародних та 

вітчизняних стандартів 

Побудова та розробка бізнес-плану. 

Проведення SWAT – аналізу . 

 

2 

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 

2 

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. 

 

2 

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. 

 

2 

Тема 9. Рекомендації 

та стандарти щодо оцінки 

ефективності проектів 

міжнародної технічної 

допомоги 

Визначення джерел фінансування обраної 

стратегії. Зниження ризиків 

підприємницької діяльності 

1 
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8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено. 

 

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 25 10 - 15 

Змістовий модуль 2   25 10 - 15 

Змістовий модуль 3   20 8 - 12 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 25 

Практичне завдання №1 10 

Завдання до самостійної роботи №1 10 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 5 

Змістовий модуль 2 25 

Практичне завдання №2 10 

Завдання до самостійної роботи №2 10 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 5 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне завдання №3 5 

Завдання до самостійної роботи №3 10 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 5 

Підсумковий контроль –диф. залік 30 

Тест підсумкового контролю 15  

Задача 15  

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
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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 

 

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». 

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. 

2. Барроу К. Бізнес-план: практ. посіб. К.Барроу, П.Барроу, Р.Браун. Київ: 

Знання, 2001. 285 с. 

3. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. пос. Вид. 2-ге, 

доп. С.Ф Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев’янко. Київ: 

КНЕУ, 2002. 379 с. 

4. Бізнес-планування: навч. посіб. Т.Г.Васильців, Я.Д.Кочмарик, 

В.І.Блонська, Р.Л.Лупак. Київ: Знання, 2013. 207 с. 

5. Руководство Ernst & Young по составлению бизнес-планов. Брайен Р. 

Форд, Джей Борнстайн, Патрик Пруэтт Альпина. Паблишер, 2010. 264 с 

6. Стандарты UNIDO для бизнеc-плана [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.ek-ua.com/business-plan/UNIDO_standards.pdf 

7. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз: [навч. 

посібник]. Г.М. Тарасюк. Київ: Каравела, 2006. 280 с. 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
 

1. Освітній компонент не потребує спеціального матеріально-технічного 

обладнання. 

http://www.ek-ua.com/business-plan/UNIDO_standards.pdf
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

Повна назва навчальної дисципліни  

 
 

вид дисципліни, шифр за ОП вибіркова, ВС3.2 

 

семестр п'ятий семестр 

 

кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС, 120 годин 

 

форма підсумкового контролю диференційований залік 

 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська  

кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування 

 

для здобувачів вищої освіти: 

 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

 

галузь знань 19 Архітектура та будівництво  

 

спеціальність 193 Геодезія та землеустрій  

 

освітня програма  Геодезія, картографія та землеустрій 

 

форма навчання денна  

  

  

 

 

 

 

Завідувач кафедри __________________________________________________ 
 яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 


