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Анотація курсу 

«Бізнес-планування»

• Курс «Бізнес-планування» дає уявлення майбутнім менеджерам

вищої ланки щодо планування та організації підприємницької

діяльності, оцінки впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на

функціонування бізнесу, формує навички складання бізнес-планів як

основних планових документів ринкової системи задля ефективного

функціонування організації: допомагає створити унікальний продукт

або отримати інноваційні результати.

• Викладання проводиться у формі: лекцій, практичних занять,

самостійної роботи, консультацій з викладачем.

• Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль.

• Форми контролю: опитування , тестові завдання, індивідуальні

завдання, екзамен.

• Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою та національною

системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно, неприйнятно).



• Мета вивчення дисципліни «Бізнес планування»: надати
системний характер теоретичних знань і практичних навичок
здобувачам про методику і технологію розробки бізнес-плану, про зміст
його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану
підприємницького проекту.

• Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за
результатами вивчення:

• ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

• ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних
груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів
економічної діяльності);

• ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних
технологій;

• СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії,
за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти
і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

• СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти
ініціативу та підприємливість;

• Результати навчання:

• РН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати
підприємницькі ідеї;

• РН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та
інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.



Інформаційний обсяг курсу:

• Тема1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання

• Тема2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану

• Тема3. Структура, методика розробки та оформлення
бізнес-плану

• Тема4. Продукт (послуга) та дослідження ринку

• Тема5. Маркетинг-план

• Тема6. Виробничий план

• Тема7. Організаційний план

• Тема8. Оцінка ризиків

• Тема9. Фінансовий план та інвестиційна оцінка бізнес-
плану

• Тема10. Презентація бізнес-плану


