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1. Мета дисципліни - формування в студентів системних знань з бізнес планування та набуття
ними відповідних умінь і навичок їхнього використання в перебігу вивчення різних аспектів
підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. знати основні засади загальної соціології, соціології економіки, підприємництва праці та
зайнятості;
2. володіти елементарними навичками програмування соціологічного дослідження, а також
методами збирання, аналізу та опрацювання соціальної інформації.
3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Бізнес планування» входить до
циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності
«соціологія», вибіркового . блоку дисциплін «Соціологія менеджменту та маркетинг)'» і
передбачає вивчення науково-практичних засад, понятійно-категоріального апарату, генезису,
основних принципів, методів і функцій бізнес-планування підприємницької діяльності, а також
сучасних інноваційних стратегій, форм ї технологій планування діяльності суб’єктів
підприємницької діяльності та господарювання в умовах ринкових відносин.
У перебігу вивчення дисципліни передбачається набуття студентами умінь роботи з
науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання теоретичних і
практичних можливостей бізнес-планування як функції сучасного бізнес-менедж.менту, а також
володіння сучасними технологіями планувальної діяльності суб’єктів господарювання в умовах
соціально-економічних змін і суспільних трансформацій. Отримані, знання, вміння і навички
сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх соціологів у
перебігу соціологічного аналізу впливу бізнес-планування на розвиток підприємництва в
сучасному українському суспільстві.
■
Програма дисципліни складається з двох взаємопов’язаних змістовних частин: частина 1
«Вступ до теорії та практики бізнес-планування»; частина 2 «Технології бізнес-планування
підприємницької діяльності».
4. Завдання (навчальні цілі):
- надання студентам міцних знань про науковий статус, структуру, предметне поле,
функції, форми, методи, технології, стратегії, інноваційні напрями, а також роль бізнеспланування в перебігу розвитку підприємництва у сучасному суспільстві;
- набуття студентами необхідних умінь і навичок застосування соціологічного підходу до
аналізу форм і способів планувальної діяльності підприємницьких структур різного типу,
а також
володіння інноваційними технологіями бізнес-планування суб’єктів
господарювання в сучасному суспільстві;
- розширення в студентів наукового кругозору щодо характеру, особливостей та ролі
. бізнес-планування як функції бізнес-менеджменту в соціально-економічному розвитку
суспільства, а також виокремлення шляхів і способів впровадження ефективних форм і
технологій бізнес-планування в підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання
українського соціуму.
Це спрямовано на формування наступних компетентностей:
. - СК 14. Здатність вивчати, проектувати та прогнозувати дії соціальних механізмів
. стабільного функціонування та розвитку організаційних систем менеджменту' та
маркетингу'.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання:
(1) знати; 2) вміти; 3) комунікація;
4) автономність та відповідальність
Код
Результат навчання
1.1 Знати теоретико-методологічні засади,
структуру, функції, основні стратегії, а також
методично-інформаційне забезпечення
планування бізнесу в умовах глобальної
ринкової економіки

Форми ( методи Методи оцінки
або технології)
та пороговий
викладання та
критерій
навчання
оцінювання
лекції, практичні усна відповідь,
заняття,
тематична
самостійна робота
доповідь,
контрольна
робота

Відсоток у
підсумковій
оцінці
дисципліни

10

З

1.2

2.1

2.2

3

4

Знати основні принципи, методи, процедури та лекції, практичні усна відповідь,
технології формування і оцінювання бізнесзаняття,
тематична допо
планів підприємницької діяльності суб’єктів самостійна робота відь, контрольна
господарювання в ринковій економіці
робота

Вміти використовувати сучасний інструмента лекції, практичні
рій в перебігу розроблення, аналізу і
заняття,
оцінювання бізнес-планів суб’єктів
самостійна робота
підприємницької діяльності та господарювання
Вміти виокремлювати головні
проблеми лекції, практичні
заняття,
формування стратегічних і поточних бізнеспланів підприємницької діяльності суб’єктів самостійна робота
господарювання в умовах українських реалій
Вміти
організовувати,
здійснювати
та
презентація
презентувати індивідуальне науково-дослідне
дослідного
завдання з бізнес-планування окремих аспектів
завдання
підприємницької діяльності
Вміти самостійно
здійснювати аналітичну,
практикуми,
дослідницьку і пошукову діяльність суб’єктів самостійна робота
підприємницької діяльності

20.

усна відповідь,
тематична допо
відь, контрольна
робота
усна відповідь,
тематична допо
відь, контрольна
робота
презентація
науково-дослід
ного завдання

10

15

15

тематична допо
відь, дослідне
завдання

ЗО

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

~~—ІЧзультати навчання дисципліни (код)
1.1
Програмні результати навчаніиГїназва-)-———
РН07. Вміти використовувати інформаційно-комуніка
+
ційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу
соціологічної' інформації .■
PH 18. Визначати, проектувати та прогнозувати соціаль
ні механізми стабільного функціонування та розвитку
організаційних систем менеджменту та маркетингу.

1.2

2.1

2.2

+

+

-

+

3

4

+

• +

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання знань студентів:
- семестрове оцінювання:
1) активна робота студентів під час проведення практичних занять (усна відповідь, тематична
доповідь, дослідні завдання) (РІІ1.1; PH 1.2; РН2.1 ; РН2.2, РНЗ; PH 4)--60/36 балів;
2) виконання двох контрольних робіт (PH 1.1; PH 1.2; РН2.1 ; РН2.2; РНЗ; РН4) - 20/12 балів (2
роботи по 10 максимальних або 6 мінімальних балів за кожну);.
3) виконання та презентація результатів індивідуального науково-дослідного проекту (РНЗ;
РН4) - 20/12 балів (максимум 15 балів (і мінімум 9 балів) за результат виконання та максимум
5 балів (і мінімум 3 бали);
- підсумкове оцінювання: здійснюється у формі заліку - як сумарного результату накопичених
студентом балів протягом усього семестру; якщо протягом, семестру студент набрав менше ніж 60
балів, то він додатково виконує комплексну письмову (реферативну) роботу, яка за змістом і обсягом
відповідає кількості неопрацьованих ним тем навчальної дисципліни.
7.2 Організація оцінювання:
1. Практичні заняття оцінюються за фактом їх реального проведення, а бали за виконання
студентами відповідних видів робіт накопичуються протягом усього семестру.
2. Контрольна робота 1 виконується студентами самостійно в межах практичного заняття після
вивчення тем 1-5 .
3. Контрольна робота 2 виконується студентами самостійно в межах практичного заняття після
вивчення тем 6-10.
4. Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується студентами в рамках позааудиторної.
самостійної роботи протягом семестру та презентується кожним студентом персонально під
час проведення 2-х останніх практичних занять.
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних занять

7.3 Шкала відповідності оцінок:
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

Кількість годин
Практичні
Самостійна
Лекції
робота
заняття
Чистина 1 «Вступ до теорії та практики бізнес-планування»
6
2
2
1
Теоретико-прикпадні засади планування
бізнес процесів у глобальній економіці
2
6
2
Моделювання та планування бізнес
2
процесів в умовах ринкових відносин
8
2
2
Методологія і методи бізнес-планування
3
діяльності підприємницьких структур
4
8
■ 2
4
Інноваційні стратегії бізнес-планування
діяльності суб’єктів господарювання
2
6
2
Методичне та інформаційне забезпечення
5
бізнес планування в ринковій економіці
2
Контрольна робота 1
Частина? «Технології бізнес-планування підприємницької діяльності»
2
6
Бізнес планування як ключова функція
2
6
організації підприємницької діяльності
6
2
2
7
Бізнес-модель як основа формування
бізнес-плану підприємницької діяльності
4
2
Структура, особливості.та зміст розділів
8
.' 8
бізнес-плану підприємницької діяльності
8
. 4
2
Інструментана технологія розроблення
9
бізнес-плану підприємницької діяльності
2
.8
2
Оцінювання ефективності та презентація
10
бізнес-плану підприємницької діяльності
. 2
Конп рольна робота 2
1 ■■
70
ЗО
.20
Всього:
№
тем
и

60-100
0-59

Назва теми

Загальний обсяг - 120 годин, утому числі:
лекції -20 годин;
практичні заняття - ЗО години;
самостійна робота - 70 годин.
9. Рекомендовані джерела:
Основні (базові):
1. Бескровна Л.О. Бізнес-планування підприємства: навч. посіб. / Л.О. Бескровна. - Одеса:
ОНАЗ імені О.С. Попова, 2012. - 124 с. (С. 5-21; 24-42; 44-68; 80-99)
2. Бізнес-планування'. Навч. посіб. /Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.1. Блонська, P.J1. Лупак. К.: Знання, 2013. - 173 с. (С. 6-38; 39-49; 50-123; 142-161)
3. Волков А.С. Бизнес-планирование:.Учеб, пособие /А.С.Волков, А.А.Марченко. — М.: Изд-во
РИОР; ИНФРА-М, 2018. - 81с. (С. 3-20; 21-44; 55-77; 78-80)
4. Македон В.В. Бізнес-планування: Навч. посібник / В.В. Македон. - К.: Центр учбової літера
тури, 2009. - 236 с. (С. 8-23; 36-52: 76-89; 124-143; 178-198; 209-222)
5. Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: навч. посібник / С.Ф.
Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиденко, О.Г. Дерев'янко. - [Вид. 2-ге, доп.]. - К.: КНЕУ,
2010.-379 с. (С. 5-24; 28-44; 48-62; 203-214; 245-251; 270-340)
6. Пугачевська К.Й. Значення бізнес-планування як чинника господарської діяльності в
ринковій економіці / К:Й. Пугачевська, Т.С. Плют// Науковий вісник НЛТУ України. - 2011.
- № 21.1. - С. 256-260. (С.256-259)
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7. Смаковська Ю. Критерії експертної оцінки бізнес-плану підприємницького проекту / Ю.
Смаковська // Формування ринкової економіки в Україні. -2009. - № 19.-С.434—438. (С.434438)
8. Торосян Е.К. Бизнес-план : Учеб. Пособие /Е.К.Торосян, Л.П.Сажнева, А.В. Варзунов.-СПб.:
Университет ИТМО, 2015.- 90 с. (С. 5-20; 21-30; 32-66)
9. Управління сталим розвитком: підручник / За аг. ред.. В.П.Беха, М.В.Туленкова.-Київ:
Каравела, 2018.-538 с. (С. 21-46; 192-234; 446-474)
10. Шкурко В.Е. Бизнес-план в предпринимательской деятельности: Учеб, пособие/В.Е.
Шкурко, Никитина Н.Ю.- Екатеринбург: Изд-во УралГУ, 2016.-171 с. (С. 6-26; 27-40; 41-86;
122-160)
Додаткові:
1. Агафонова Л. Т. Подготовка бизнес-плана: Практикум/Л.Т.Агафонова, О.В.Рога. -К.:
Знание, 1999. - 158 с.
2. Алексеева М.М. Планування діяльності фірми: Навч.-метод. посібник / М.М. Алексеева. К.: Фінанси і статистика, 2011. - 248 с.
3. Баринов В. А. Бизнес-планирование /В. А. Баринов - М.: Форум; Иифра-М, 2003.-272 с.
4. Барроу П. Бизнес-план, который работает: пер. с англ. / П. Барроу,- М.: Альпина Бизнес
Букс, 2007. - 288 с.
5. Батлер Д. Бизнес-планирование: пер. с англ. / Д. Батлер. - СПб. Питер, 2003. - 272 с.
6. Бекетова О. Н. Бизнес-план: теория и практика / О. Н. Бекетова, В. И. Найденков. - М.:
Альфа-Пресс, 2004,-271 с.
7. Берд Л. Бизнес-план: пошаговое руководство: пер. с англ./П.Берд. -: М.: ФАИР-Пресс,
2007. - 304с.
8. Бизнес-планирование: Учебник /Под ред.. В. 3. Черняка,- Г.Г.Чараева. - М. : ЮНИТИДАНА, 2015.-591 с.
9. Бочко О.Ю, Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери: Навч. посіб. /
0.10. Бочко, В.Ф. Проскура. - К.: Ліра-К, 2014.-218 с.
10. Бурик А.Ф. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. І А.Ф. Бурик. - К.: ЦУЛ,
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