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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ

Анотація
Дисципліна спрямована на оволодіння студентами  методології та методики бізнес-планування. Розглядаються принципи та підходи до 
планування; джерела та методи розробки бізнес-ідей; методи, процедури та технології бізнес-планування та інформаційні технології, які
використовуються для моделювання бізнесу та оцінки бізнес-проєктів.

Мета та цілі
Метою викладання дисципліни є вивчення студентами, які навчаються на спеціальності 122-компютерні науки, методів, процедур та 
технології бізнес-планування

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит

Результати навчання
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти сформулювати і представити бізнес-ідею, провести аналіз ринку, розробити 
бізнес-план: скласти маркетинговий, виробничий, організаційний та фінансовий плани.

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., лабораторні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год

Пререквізити -

Вимоги 
викладача

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться 
усна співбесіда за темою. З метою отримання необхідної якості освіти з дисципліни потрібні відвідуваність і регулярна підготовленість 
до занять. Без особистої присутності студента  підсумковий контроль не проводиться.
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Тема 14. Стратегічний аналіз 
зовнішнього середовища. 

Вивчити підхід "зверху вниз" та 
"знизу вгору" для ідентифікації 
компетенцій компанії

Лекція 8 Тема 15. Опис ринку та його цільових 
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"ланцюжка цінностей"
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Лекція 12 Тема 23. Розробка фінансового плану Лабораторні  
заняття 12
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Тема 26. Формування фінансових 
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"Баланс"

Лекція 14 Тема 27. Методи аналізу та оцінки 
проєкту

Лабораторні  
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методу, заснованого на розрахунку 
чистої наведеної вартості
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Тема 30. Проведення аналізу 
чутливості 
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Лекція 16 Тема 31. Сучасні інформаційні технології
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інформаційних технологій в бізнес-
плануванні на українських підприємствах
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ
Поняття планування. Методологія планування, її вплив на практику планування. Типи планування. Види планів. Принципи планування. Поняття бізнес-ідеї. 
Джерела та методи розробки бізнес-ідеї. Метод "мозкової атаки навпаки". Евристичний метод. . Основні етапи розробки бізнес-плану. Стратегічний аналіз 
зовнішнього середовища. Методи, які використовуються для ідентифікації компетенцій компанії. Методи, які використовуються для проведення аналізу 
галузі. Макро- та мікросегментування ринку. Підходи для оцінки ємності ринку. Джерела та методи збору даних. Методи прогнозування продаж. 
Інвестиційні та виробничі витрати. Основні форми власності. Аналіз "ланцюжок цінностей. Методи якісної та кількісної оцінки ризиків. Основні показники 
ефективності бізнес-середовища. Сучасні інформаційні технології в бізнес-планування

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ



На практичних заняттях використовується наступне обладнання: системний блок IntelG860/MB (4), Системний блок IntelG2020 (2),
програмне забезпечення: MS Office: Word, Excel, Project Expert 7.0.

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів за всі види
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною
шкалою

Бали нараховуються за наступним співвідношенням:

• практичні заняття: 25% семестрової оцінки

• самостійна робота: 25% семестрової оцінки;

• іспит: 50% семестрової оцінки

90-100 А відмінно

82-89 В
добре

74-81 С

64-73 D
задовільно

60-63 Е

35-59 FХ
незадовільно з можливістю

повторного складання

0-34 F
незадовільно з обов'язковим

повторним вивченням дисципліни

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ
Студент  повинен  дотримуватися  «Кодексу  етики  академічних  взаємовідносин  та  доброчесності  НТУ  «ХПІ»»: виявляти  дисциплінованість,  вихованість,
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності
конфлікту доводитися до співробітників деканату

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни


