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Викладач
А
Мета і задачі дисципліни
Мета: формування цілісної системи знань і необхідних дослідницьких
навичок в сфері розробки бізнес-проектів і методології проведення
експертизи бізнес-проектів. для проведення наукових досліджень з
використанням сучасних методів та інструментів обґрунтування та
експертизи бізнес-проектів, розв’язання комплексних проблем в цій сфері.
Задачі: поглиблена підготовка з оволодіння теоретичними та
методологічними основами бізнес-планування; вироблення навичок
вирішення проблем в цій сфері; засвоєння механізмів підвищення
ефективності бізнес-планування; формування умінь розробки та реалізації
бізнес-планів.
B
Тематика дисципліни
1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання
2. Підготовча стадія розробки бізнес плану
3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану
4.Продукт, послуги і ринок
5. Маркетинг-план
6. Виробничий план Основні питання
7. Організаційній план
8. Фінансовий план
9. Оцінка ризиків
10 Презентація бізнес-плану
11 Експертиза бізнес-проектів
C
Стиль та методика навчання
Лекційні заняття, практичні заняття, курсова робота
Організаційнометодичні форми
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
курсова робота, залік
D
Компетентності
Загальні
СК6. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної
Фахові
діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для
експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських
рішень
СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки
управлінських рішень
E
Основні результати навчання
РН21. Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких,
торговельних та біржових структур і впроваджувати їх.
РН24. Виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично
оцінювати явища та процеси у сфері підприємництва, торгівлі і біржової
діяльності.
РН27. Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері

підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням
сучасних методів і технологій.
РН28.Оцінювати товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в
підприємницьких, торговельних і біржових структурах, та робити
відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.
РН30. Демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації, що
виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур за умов невизначеності і ризиків.

