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Кропивницький - 2021 



Тривалість – 1 тиждень. 

Обсяг – 30 годин, 1 кредит Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (ЄКТС). 

Форма проведення – очна. 
 

Основна мета полягає у висвітленні теоретико-методичних та прикладних 

аспектів бізнес-планування становлення і розвитку підприємницької діяльності 

в контексті посилення потреби в більш детальному та комплексному 

впровадженні сучасних елементів планування задля забезпечення життєздатності 

та планової конкурентоспроможності бізнесу. 

Основні завдання полягають у: 

 характеристика процедурних аспектів підготовчої, початкової та 

основної стадій розробки і презентації бізнес-плану; 

 ідентифікація методичних проблем розробки головних структурних 

частин бізнес-плану – опису суб’єкта підприємницької діяльності і його 

продукції (послуг), галузевих характеристик, результатів дослідження ринку, 

плану з маркетингу, виробничого, організаційного планів, оцінювання ризиків, 

фінансового плану; 

 обґрунтування інформаційно-аналітичного та методичного 

забезпечення процесу бізнес-планування підприємницької діяльності; 

 узагальнення концептуальних характеристик моделей управління 

реалізацією бізнес-проектів у підприємництві та процедур розроблення і 

реалізації програм підвищення конкурентоспроможності бізнесу. 

Зміст курсу 

Модуль 1. Передумови розробки бізнес-плану та бізнес-планування 

підприємницької діяльності. 

1. Бізнес-планування підприємницької діяльності: методична 

характеристика 

2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану 

3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану 

4. Галузь, суб’єкт підприємницької діяльності та його продукція 
5. Діагностика конкурентного середовища суб’єкта підприємницької 

діяльності 

Модуль 2. Розробка головних структурних частин бізнес-плану та 

характеристика процесів управління реалізацією бізнес-проектів у 

підприємництві. 

1. Маркетинг-план 

2. Виробничий план 

3. Організаційний план 

4. Оцінювання комерційних ризиків 

5. Фінансовий план. 

6. Моделі управління реалізацією бізнес-проектів у підприємництві 
7. Розроблення та реалізація програм підвищення 

конкурентоспроможності бізнесу. 

 



У результаті вивчення слухачі мають: 

знати: уміти: 

 зміст показників з планування 

підприємницької діяльності; 

 методи розрахунку витрат та 

капіталовкладень, пов’язаних з 

реалізацією підприємницьких 

проектів; 

 методику аналізу і планування 

економічного ефекту внаслідок 

реалізації підприємницьких 

проектів, вимірювання їх 

економічної ефективності. 

 самостійно розробляти структурні частини та 

безпосередньо бізнес-план;

 планувати сукупність показників фінансово- 

господарської діяльності підприємства (його 

бізнес-проекту), які передбачені бізнес-планом;

 виявляти сильні та слабкі сторони підприємства 

на ринку, які враховуються при розробці та 

реалізації бізнес-плану;

 проводити презентацію бізнес-плану в ході якої 

можна результативно встановити контакти із 

фінансово-кредитними інституціями та бізнес- 

суб’єктами;

 приймати оперативні рішення з урахуванням 

знання показників економічної ефективності, 

доцільності інвестування.

 

За результатами успішного проходження курсу здобувач вищої освіти 

отримує сертифікат про проходження навчання у неформальній освіті. 


