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Силабус курсу 

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 

_____2021-2022____ навчального року  

 

Назва курсу Бізнес-планування 

Адреса викладання 

курсу  

м. Львів, проспект Свободи 18  

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна  

Економічний факультет, кафедра статистики  

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності  

051 "Економіка". Освітня програма «Економічна аналітика та бізнес-

статистика». 

Викладачі курсу  Панчишин Тарас Володимирович, кандидат економічних наук,  доцент 

кафедри статистики економічного факультету  

Контактна 

інформація 

викладачів  

Taras.Panchyshyn@lnu.edu.ua  

http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych,  

м. Львів, пр.Свободи 18, а.215  

Консультації по 

курсу відбуваються  

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 

систему дистанційного навчання MOODLE http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3859. Для погодження часу 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача.  

Сторінка курсу  http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3859 

Інформація про курс  Дисципліна „Бізнес-планування” є вибірковою дисципліною для 

підготовки за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, 

яка викладається в  __8__  семестрі в обсязі __3__ кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу  

Основними завданнями вивчення дисципліни “Бізнес-планування” є 

опанування теорії планування нового та існуючого бізнесу; вивчення 

методології обґрунтування бізнес-планів; набуття практичних навичок з 

оформлення підприємницьких ідей в бізнес-проекти 

Мета та цілі курсу  Метою викладання навчальної дисципліни “Бізнес-планування” є 

предметне вивчення та практичне освоєння технологій розробки та 

проектування баз даних, їх ефективне адміністрування. 

Література для 

вивчення 

дисципліни  

1. Бізнес-планування: навч. посіб. / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, 

В.І. Блонська, Р.Л. Лупак. – К.: Знання, 2013. – 173 с. 

2. Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування. Навчальний 

посібник. Видання 2-е, доповн. та переробл. – УНІВЕРСУМ-Вінниця, 

2008. – 241 с. 

3. Макаренко, С. М. Навчально-методичний посібник «Бізнес-

планування» / С. М. Макаренко, Н. М. Олійник // Херсон : ТОВ «ВКФ 

«СТАР» ЛТД», 2017. - 224 с. 

4. Михалюк Н.І. Планування діяльності підприємств: навч. посіб. / 

Н.І. Михалюк. – К.: Ліра-К, 2015. – 620 с. 

5. Данилюк М.О. Планування і контроль на підприємстві: навч. 

посіб. / М.О. Данилюк. – К.: Ліра-К, 2015. – 328 с. 

6. Опорний конспект лекцій та методичні вказівки до самостійного 

опанування дисципліни «Бізнес-планування» для студентів 

http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://e-learning.lnu.edu.ua/message/index.php
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спеціалізацій 281 Шапошнікова О.М. , В.А Шаповал. – Д.: НГУ, 2017. – 

46 с. 

Тривалість курсу  __90__ год.  

Обсяг курсу   42  години аудиторних занять. З них _28_ годин лекцій, _14_ годин 

практичних занять та _48_ годин самостійної роботи  

Очікувані 

результати навчання  

В результаті успішного завершення даного курсу студент повинен  

знати:  

− методику розробки бізнес-плану;  

− вимоги до підготовчої стадії розробки бізнес-плану;  

− структуру та порядок оформлення бізнес-плану;  

− методи розробки окремих розділів бізнес-плану.  

вміти: 

 − визначати цілі розробки та структуру бізнес-проекту; 

 − застосовувати стратегічне планування при виборі альтернативи для 

розвитку бізнесу;  

− визначати структуру і послідовність розробки бізнес-проекту в певній 

сфері бізнесу;  

− досліджувати фактори зовнішнього середовища і розробляти 

маркетинговий план;  

− досліджувати фактори внутрішнього середовища і розробляти план 

забезпечення ресурсами;  

− визначати організаційні аспекти бізнесу, розподіляти обов'язки і 

відповідальність за реалізацію бізнес-проекту;  

− розробляти стратегію фінансування, оцінювати ризики і поріг 

рентабельності бізнес-проекту; 

 − презентувати бізнес-проект 

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 

Економіка, освітня програма: "Економічна аналітика та бізнес-

статистика" успішне завершення курсу "Бізнес-планування" сприяє 

формуванню результатів навчання : 

Знання про: − 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.  

Уміння : − складати як бізнес-план в цілому, так і план маркетингової, 

виробничої, організаційної та фінансової діяльності як структурні 

елементи бізнесплану; − 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.  

Комунікація : − донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, 

проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; − 

зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 

які навчаються; − використання державної мови у професійній 

діяльності; − практикувати дотримання етичних принципів ведення 

дискусій та оприлюднення результатів наукової праці.  

Автономність та відповідальність: − прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 
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прогнозування; − ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних 

комплексних проектів, спрямованих на розв’язання складних соціально 

значущих проблем, лідерство та автономність під час їх реалізації; − 

глибоке усвідомлення та відповідальність за наукове обґрунтування 

стратегічних рішень, достовірність прогнозування розвитку суспільства; 

− безперервний саморозвиток і самовдосконалення; − здатність до 

подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним. 

Ключові слова  Бізнес-процеси, бізнес-план, план маркетингу, план виробництва, 

організаційний план, фінансовий план, бізнес-планування  

Формат курсу Очний /заочний   

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми 

навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та 

своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.   

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання 

і очного навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі 

відбувається отримання бази знань і методики для самостійного 

засвоєння навчальної інформації та формування умінь (установча сесія), 

на другому етапі студент-заочник самостійно засвоює навчальний 

матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – 

проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

Теми  Тема 1. Бізнес-план в ринковій системі господарювання  

Тема 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану 

Тема 3. Структура, логіка розробки й оформлення бізнес-плану  

Тема 4. Продукт (послуги) фірми і ринок. План маркетингу 

Тема 5. Організаційний план. План виробництва 

Тема 6. Фінансовий план  

Тема 7. Оцінка ризиків  

Тема 8. Презентація бізнес-плану  

Підсумковий  

контроль, форма  

Залік за підсумками поточної успішності 

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін, як: «Інвестування», «Економіка і організація інноваційної 

діяльності підприємств», «Економічна діагностика», «Організація 

виробництва», достатніх для сприйняття категоріального апарату, 

розуміння джерел та способів одержання даних та їх обробки. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть  

використовуватися 

під час викладання 

курсу  

Презентації, лекції, спільні розробки: ведення глосарію, вікі-сторінки, 

робота у групах, дискусія, підготовка реферативних досліджень.  

Лекційна форма навчання:   

проведення лекцій із використанням мультимедійної техніки; пояснення 

та наведення прикладів застосування.  

Семінарське заняття: 

доповідь, відповідь, обговорення; презентація, реферативне 

дослідження, тестування. 

Необхідне 

обладнання 

Для вивчення курсу достатньо стандартного набору програм MS Office 

Ліцензії А1 

Критерії оцінювання  

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності)  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: 

• семінарські заняття : максимально балів _10 _  

• активність під час практичних занять: максимально балів _30 _  
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• тести для самоконтролю: максимально балів _20 _  

• активність під час спільної роботи, глосарій, вікі-сторінка: 

максимально балів _10 _або сертифікат он лайн курсів 10 

• контрольні заміри (модуль): максимально балів _30_ 

Підсумкова максимально балів _100_  

Опитування  Оцінювання якості викладання курсу по завершенню семестру доступне 

в системі дистанційного навчання MOODLE за посиланням http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3859 

  


