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Силабус навчальної дисципліни 

«БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ» 

 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна  дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити /90годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Порядок розробки бізнес-плану, в якому комплексно висвітлюються 

основні аспекти діяльності та наводиться техніко-економічне 

обґрунтування досягнення поставленої мети діяльності суб’єкта 

господарювання в ринкових умовах у встановленому плановому 

періоді. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на освоєння студентами методів аналізу і 

комплексного планування найбільш важливих сторін господарювання, 

інтеграції отриманих результатів в модель розвитку підприємства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- методи аналізу результатів господарської діяльності, прогнозування 

і планування найбільш важливих сторін діяльності підприємства; 

- набуття теоретичної підготовки і практичного досвіду при створенні 

комплексних моделей розвитку підприємств, визначення 

ймовірності досягнення ними запланованих результатів діяльності.  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Студент отримує рівень підготовки, необхідний для проведення 

аналізу і планування найбільш важливих аспектів господарювання, в 

тому числі проведення маркетингових досліджень і прогнозування 

попиту, розробки виробничого, фінансового та організаційного планів 

підприємства, розробки обґрунтованого висновку щодо ймовірності 

досягнення суб’єктом господарювання запланованих результатів.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Зміст і предмет бізнес-планування, цілі, 

інформаційне забезпечення і методичні основи  розробки бізнес-плану. 

Роль і місце бізнес-плану в системі планування роботи підприємства. 

Структура бізнес-плану, завдання, які вирішуються на окремих етапах 

розробки. Аналіз господарської діяльності та потенціалу підприємства 

і його продукції, методи дослідження ринку, прогнозування обсягів 

продаж. Місце і мета розробки виробничого плану, технологія 

виробництва, контроль якості, матеріально-технічна база. Визначення 

потреб в ресурсах, підходи до нормування витрат. Цілі розробки 

організаційного плану, побудова організаційної структури і штатного 

розпису, стимулювання праці. Зміст і технологія розробки фінансового 

плану як інтегруючого інструменту бізнес-планування. Ризики, 

юридичне забезпечення діяльності підприємства.  

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: навчальна дискусія, вирішення задач, онлайн. 

Форми навчання: очна, дистанційна. 



Пререквізити Знання з макроекономіки і мікроекономіки, отримані на першому 

курсі, знання з економіки підприємства, оптимізаційних моделей і 

методів, отримані на другому (бакалаврському) курсі вищої освіти 

тощо. 
Пореквізити Знання з бізнес-планування можуть бути використані при написанні 

бакалаврської роботи, в практичній роботі. 
Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Гетало В.П., Гончаров Г.О., Колісник А.В. Бізнес-планування. 

Навчальний посібник, 2008. 

2. Македон В.В. Бізнес-планування. Навчальний посібник, 2015. 

3. Васильців Т.Г., Качмарик Я.Д., Блонська В.І., Лупак Р.Л. Бізнес-

планування. Навчальний посібник, 2013. 

4. Бескровна Л.О. Бізнес-планування підприємства. Навчальний 

посібник, 2017. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання, комп’ютерний клас. 
 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

модульна контрольна робота, домашня робота диференційований 

залік. 

Кафедра Кафедра економіки повітряного транспорту 

Факультет Факультет економіки та повітряного транспорту 

Викладач(і) ПІБ викладача: Тофанчук Анатолій Тимофійович 

Посада:  
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: - 

Профайл викладача: 

Тел.: +38 063-887-57-45. 

E-mail: tophika.t@gmail.com 

Робоче місце: 2-302. 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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