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Урок 47 

Тема:  

 Тема уроку: розробка бізнес-плану  
Мета: закріпити знання стосовно управління в роботі адміністратора 

Матеріал уроку 

Бізнес план - короткий виклад на папері структури і суті бізнес-діяльності. Він відображає 

всі аспекти вашого бізнесу, що служить стартовою базою, які ваші основні цілі, активи і 

пасиви компанії, механізми отримання доходів, коли ви плануєте досягти поставлених цілей 

і т.д. 

Бізнес план допомагає розпланувати послідовність бізнес кроків, необхідних для досягнення 

поставлених перед підприємством цілей. 

Бізнес-план повинен: 

1. Довести, що пропоновані послуга або продукт обов'язково знайдуть свого покупця, а 

також повинен висвітлити перспективи розвитку та встановити потенційну ємність 

ринку; 

2. Визначити перспективи розвитку і отримання прибутку; 

3. Відобразити ефективність діяльності компанії за складеним планом; 

4. Виступати інструментом для залучення інвесторів і капітальних вкладень; 

5. Бути універсальним засобом реалізації стратегічних цілей підприємства. 

Види бізнес-плану 

Існує досить велика кількість ознак класифікації бізнес проектів. Різні види бізнес-плану 

виділяють за такими ознаками: 

1. Тип - в залежності від сфери діяльності, для якої розробляється проект - 

організаційний, технічний, соціальний, економічний або змішаний бізнес план; 

2. Клас - за складом, предметної області та структурі бізнес-плану - моно проект, 

мульти- або мегапроект; 

3. Масштаб - в залежності від розмірів проекту, кількості учасників і ступеня впливу на 

оточення - регіональний, галузевий, державний, національний і т.д .; 

4. Загальна тривалість - за термінами реалізації проекту - короткостроковий (менше 

трьох років), середньостроковий (на 3-5 років), довгостроковий (понад 5 років); 

5. Складність - за ступенем складності технічної, фінансової або іншої складової 

проекту - простий, складний; 

6. Вид - від характеру предметної області бізнес-плану - освітній, організаційний, 

науково-дослідний та ін. 



Характер більшості бізнес планів, як правило, інвестиційних, а кількість необхідних 

інвестицій напряму залежатиме від перерахованих вище ознак (масштаб, складність проекту, 

терміни виконання та ін.). 

Бізнес-план розробляють, як правило, для реалізації інноваційних, соціальних, 

економічних і організаційних видів проектів. 

 

Урок 48 

Тема: Процес прийняття управлінського рішення і його структура 

Мета: сприяти формуванню знань про процес прийняття рішення; формування 

практичних умінь та навичок обґрунтування поняття використання термінів. 

Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру 

праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені 

трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

 

Матеріал уроку 

Під технологією прийняття управлінських рішень слід розуміти склад та послідовність процедур, 

що призводять до вирішення проблем організації, в комплексі з методами розробки та оптимізації 

альтернатив. 

Для керівника прийняття рішень не є самоціллю. Менеджер повинен бути стурбований не самим 

вибором альтернативи, а роздільною здатністю певної управлінської проблеми. Для вирішення ж 

проблеми дуже часто потрібно не одиничне рішення, а певна послідовність рішень і, головне, їх 

здійснення. 

Розглянемо процес прийняття управлінського рішення. 

ОПР - це особа, яка приймає рішення. Важливо відрізняти ОПР від експертів, які можуть 

залучатися до процесу розробки рішення на різних етапах цього процесу. У багатьох випадках 

рішення приймаються колективно. В якості ОПР при цьому виступає група людей. Їх вплив на  

процес прийняття рішення, інформація, якою вони володіють, нарешті, інтереси, які вони 

переслідують, можуть як збігатися, так і відрізнятися. І тим не менш вони все разом - це групове ОПР. 

В рамках нормативного підходу постає проблема визначення кола осіб, які повинні бути включені 

до складу групового ЛПР, і тих, кого треба залучити як експертів (джерел інформації). 

Тому рішення - его не одномоментний акт, а результат процесу, що розвивається в часі і має певну 

структуру. Виходячи з цього, можна дати таке визначення цього процесу. 

Процес прийняття рішень (ППР) - це циклічна послідовність дій суб'єкта управління, спрямованих 

на вирішення проблем організації і полягають в аналізі ситуації, генерації альтернатив, прийняття 

рішення та організації його виконання. 

Найбільш цілісне і наочне уявлення про процес прийняття рішень дасть схема, що відображає його 

основні стадії і порядок їх проходження (рис. 1). 



 

Рис. 1. Процес прийняття управлінських рішень 

Слід, однак, зазначити, що представлена схема - це ідеалізована модель, так як реальні процеси 

прийняття рішень внаслідок різноманітності організацій, ситуацій і проблем, що потребують 

вирішення, як правило, від неї відрізняються, тобто фактично структура ППР багато в чому 

визначається ситуацією і розв'язуваної проблемою. 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

практичну роботу 
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