
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 

 

Мета курсу – формування системних знань щодо складання бізнес-плану 
розвитку підприємства та практичної діяльності за фахом; доведення 
доцільності розробки бізнес-планів для розвитку і підвищення ефективності 
функціонування сучасного бізнесу тощо.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Економіка і 
організація виробництва, Маркетинг, Менеджмент і маркетинг, Економіка 
підприємства, Інноваційний менеджмент тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище 
організації, його можливості і загрози; здатність орієнтуватися в державної 
політиці, податковому законодавстві; здатність аналізувати можливі або реальні 
наслідки законодавчих актів, рішень Уряду і Національного банку; здатність 
розробляти прогнозні та планові пропозиції щодо економічного і соціального 
розвитку підприємства. 

Програмні результати навчання: 
знати: категорії і поняття; інструменти бізнес-планування; сутність та функції 
бізнес-плану в ринковій економіці; склад інформації, яка потрібна для розробки 
бізнес-плану; послідовність розробки бізнес-плану; сутність стратегічного 
планування на підготовчій стадії розробки бізнес-плану; структуру бізнес-
плану; призначення резюме бізнес-плану та вимоги для його складання; цілі та 
логіку дослідження ринку, визначення цільового ринку та місцезнаходження 
фірми; концепції поведінки фірми на ринку та сфери їх застосування; складові 
стратегії маркетингу і можливі підходи до їх висвітлення в бізнес-плані; 
різновиди ціноутворення та сфери їх застосування; мету, механізм й логіку 
розробки виробничого плану; мету і послідовність розробки організаційного 
плану; принципи визначення потреби фірми в персоналі; організаційно-правові 
форми бізнесу та їх вплив на кінцеві результати роботи фірми; способи 
зменшення ризику в підприємницькій діяльності; мету, значення та 
послідовність розробки фінансового плану; суть та способи підвищення 
ефективності презентації бізнес-плану;  
вміти: аналізувати впливи зовнішнього і внутрішнього середовища на розвиток 
підприємства; використовувати знання для проведення аналізу ризиків; 
здійснювати пошук і аналіз необхідної інформації з різних джерел; розробляти 
оптимальну цінову політику; обґрунтовувати витрати, пов'язані з 
просуванням товару на ринку; проводити аналітичні дослідження ринку, 
аналіз ефективності бізнес-плану; проводити зовнішній та внутрішній аналіз 
стану фірми; визначити цілі діяльності фірми; складати та правильно 
оформлювати бізнес-план; розробляти всі розділи бізнес-плану; здійснювати 
дослідження ринку товарів та послуг, визначати цільовий ринок та 



місцезнаходження фірми; вибирати стратегію ціноутворення, канали збуту 
продукції тощо; здійснювати різноманітні розрахунки, необхідні для розробки 
виробничого плану; розраховувати чисельність працівників різних професій, 
спеціальностей тощо; оцінювати ризики, які можуть виникнути при виконанні 
бізнес-плану, та мінімізувати їх; розраховувати показники оцінки фінансового 
стану фірми; здійснювати презентацію бізнес-плану тощо;  
володіти: знаннями загальних методів бізнес-планування; інституційних 
чинників та їх вплив на специфіку економічного розвитку бізнесу; сутності та 
механізмів сучасної  державної економічної політики; особливостей бізнес-
планування для розробки ефективних стратегій розвитку підприємства в умовах 
сучасного ринку практичних проблем економічного і соціального розвитку 
сучасного підприємства та можливих напрямів їх розв’язання.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. Предмет і завдання курсу. 
Розробка бізнес-плану та його складові частини. Предмет і завдання 
навчального курсу. Бізнес-моделі підприємства. Загальна характеристика 
рекомендованих джерел. Бізнес: сильні та слабкі сторони. Ринок: можливості та 
проблеми. Хто розробляє бізнес-план. Обсяг бізнес-плану. Складові частини 
бізнес-плану. Короткі висновки як суть пропозиції. Продукція (послуги) та їх 
маркетинговий комплекс. Люди – їх навички та професійні недоліки. Виробничі 
фонди. Фінансовий стан, прибуток, баланс, можливість брати кредити. 
Визначення затрат, фінансових потреб, стратегії діяльності і концепції розвитку. 
Оцінка ризику і конкуренції. Вирахування ризику. Пошук партнерів до 
співпраці та фінансових коштів. Стратегія маркетингу. Розробка плану 
маркетингу. Схема розповсюдження товарів. Ціноутворення. Розрахунок ціни за 
методом "середні витрати плюс прибуток". Розрахунок ціни на основі аналізу 
беззбитковості. Встановлення ціни на основі забезпечення цільового прибутку. 
Встановлення ціни на основі відчуття цінності товару. Встановлення ціни на 
рівні поточних цін. Методи стимулювання продаж. Організація 
післяпродажного обслуговування. Формування громадської думки про Ваше 
підприємство або товар. План виробництва. Організація та управління. 
Технологічна схема та організація процесів контролю якості. Взаємодія різних 
служб, координація і контроль. Трудові ресурси. Правовий статус організації. 
Форми власності. Правовий статус організації. Взаємозв'язок форми власності 
та правового статусу організації. Переваги і недоліки кожної з форм власності. 
Патенти і права власності. Права власності у використовуваних технологіях. 
РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. Фінансовий план. 
Прогноз обсягів реалізації. Баланс грошових витрат і надходжень. Припущення, 
ризики та чутливість. Прогноз грошових потоків. Форма "Прогноз грошових 
потоків". Припущення та чутливість грошових потоків. Прогноз балансу активів 
та пасивів на початок та кінець кожного з періодів. Форма балансу. Точка 
беззбитковості. Ціновий контроль. Аналіз фінансового стану підприємства. 



Програма інвестування. Визначення потреби у інвестиційних коштах. План 
надходжень коштів для створення чи розширення підприємства. Визначення 
джерел отримання інвестиційних коштів. Урахування мети інвестиційних 
закладів. Визначення вартості власного та позичкового капіталу. Період 
окупності інвестицій. Оцінка ризику і страхування. Ринковий ризик. Ризик 
конкуруючих технологій. Технічний ризик. Ризик завершення. Ресурсний та 
політичний ризик. Зовнішній та внутрішній ризики. Ризик капітальних  
вкладень. Аналіз ризиків, їх оцінка. Розробка шляхів мінімізації та уникнення 
ризиків. Припущення, їх оцінка. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 50 годин аудиторних занять і 70 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


