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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Курс охоплює всі аспекти створення першого проекту бізнес-плану. На цьому курсі студенти дізнаються, як 
підготувати комплексну стратегію для започаткування нового бізнесу. Механізмом досягнення цього є підготовка 
бізнес-плану на основі обраної студентами можливості. 

Мета та цілі 

● зосередити увагу на ключових компонентах для створення ефективного бізнес-плану та здобути широкий спектр 
управлінських навичок, пов'язаних із започаткуванням нового бізнесу; 
● поглибити розуміння студентами підприємницького процесу на основі практичного підходу (ситуаційний аналіз 
та сучасні практики техніко-економічного обґрунтування) 
● посилення можливостей студентів для незалежних досліджень у галузі бізнесу та менеджменту 

Формат Лекції, практичні і семінарські заняття, консультації. Підсумковий контроль – Екзамен (5 семестр) 

Результати навчання Після закінчення курсу студенти мають набути таких знань і умінь: 
1. Визначити бізнес-ідеї та вивчити їх. 



2. Розробити техніко-економічне обґрунтування сильних і слабких сторін обраної бізнес-ідеї (проаналізувати конкурентне 
середовище, визначити цільову аудиторію, прогнозувати доходи та витрати) 
3. Продемонструвати вміння розробляти та виготовляти детальний письмовий бізнес-план. 
4. Продемонструвати здатність створити та надати ефективну усну презентацію нового бізнес-плану підприємства. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: Лекції – 16 год., практичні заняття –32 год., самостійна робота – 72 год. 

Вимоги викладача 
Студент зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу. Заздалегідь готуватись до занять відповідно робочій програмі: 
працювати з навчальної та додатковою літературою, з іншими джерелами інформації, продуктивно брати участь у 
дискусіях.  У разі відсутності студентам потрібно буде подати всі завдання, щоб компенсувати пропущені заняття. 
Письмові завдання повинні бути подані до встановлених строків. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  
Лекція 1 Вступ до бізнес-планування. 

Побудова та послідовність 
викладення 

ПЗ 1-2 Розробка та перевірка бізнес-
ідей 
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Генерування та перевірка бізнес-ідей (завдання 1) 

Лекція 2 
Аналіз ринку ПЗ 3-4 Визначення цільової групи та 

дослідження ринку 
Створення опитування цільової аудиторії, проведення 
галузевого аналізу, визначення та оцінка конкурентів, розробка 
бізнес-моделі та плану продажів 

Лекція 3 Технічний план та план 
розвитку продукту (або 
послуги) 

ПЗ 5-6 Планування фізичних ресурсів 
та систем підтримки 

Вибір місця розташування, визначення потреб у просторі, 
обладнання для планування, меблів та техніки, ІТ-послуги 

Лекція 4 Управлінська команда  та 
структура компанії ПЗ 7-8 Планування та організація 

кадрових ресурсів 
Формування штатного розкладу та організаційно структури, 
підготовка посадових інструкцій 

Лекція 5 
Фінансовий план ПЗ 9-10 Планування та управління 

фінансами бізнесу 
Вивчення фінансових аспектів,  в т.ч. фінансові прогнози на 3-5 
років, аналіз беззбитковості, стартовий капітал. 

Лекція 6 Правове та соціальне 
забезпечення ПЗ 11-12 Підготовка правового 

обгрунтування 
Вивчення законодавства про  інтелектуальну власність; 
авторські права; торгові марки; основні приховані податкові 
пастки при відкритті бізнесу;  правове поле підприємництва 

Лекція 7 
Резюме ПЗ 13-14 

Підготовка резюме  бізнес-
плану 
 

Підготовка підсумкового резюме бізнес-плану на 2-3 сторінки, 
який коротко описує цілісну перспективу бізнесу та запоруки 
успішності 

Лекція 8 Засоби презентації ПЗ 15-16 Презентація бізнес-плану Презентація проекту та доповідь 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ЕКЗАМЕНУ  

Перелік питань для підсумкового іспиту надається під час першого заняття і містить запитання щодо всіх тем, які вивчаються в ході курсу 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Засоби візуалізації: проектор, екран, доступ до мережі інтернет 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
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Бали розподіляються за різними видами діяльності в 
такій пропорції: 
• участь у дискусіях на уроці: 10% від  підсумкової 
оцінки; 
• незалежне дослідження: 25% від підсумкової 
оцінки; 
• індивідуальне завдання: 25% від підсумкової 
оцінки; 
• підсумковий іспит: 40% від підсумкової оцінки  

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»».  
Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 



 


