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Пререквізити Особливі вимоги відсутні 

            

                             !. Мета і завдання дисципліни 

                  Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні моделі бізнесу» є 

оволодіння системою фундаментальних знань, умінь та навичок з теорії 

і практики формування бізнес-моделі підприємства, вивчення сучасних 

бізнес-моделей. 

            Завданнями навчальної дисципліни є:  

          - формування уявлення про бізнес-моделювання;  

          - вивчення сучасних бізнес-моделей;  



- оволодіння практичними навичками із здійснення процесу 

формування бізнес-моделі підприємства. 

       2. Результати навчання  

 У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти    повинен 

знати: 

 сутність та зміст формування бізнес-моделей; 

 принципи і функції формування бізнес-моделей; 

 основні напрями формування бізнес-моделей; 

 шляхи побудови бізнес-моделей організації. 

          вміти:  

 отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових 

питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел 

(підручник, навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.); 

 ефективно організовувати свій робочий час; 

 працювати в команді; 

 здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;  

 застосовувати знання з формування бізнес-моделей у професійній 

діяльності в сучасних організаціях;  

 перекладати реальний світ комерційної діяльності на мову бізнес-

моделювання; 

 отримати найбільш точне уявлення про світ комерційної діяльності та 

його істотні властивості і передбачити майбутні події;  

 творчо і нестандартно мислити. 

         набути соціальних навичок (soft-skills): 

     - здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати i 

презентувати матеріал; 

     - взаємодіяти в економічному середовищі з питань маркетингового 

менеджменту. 

 

                 3. Політика курсу та академічна доброчесність 

      Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

      При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 

процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 

академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

 

               



          4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Характеристики бізнес-моделей  

Тема 1. Поняття моделі бізнесу  

Тема 2. Розвиток бізнес-моделей  

       Тема 3. Інноваційні моделі бізнесу компаній  

       Тема 4. Формування бізнес-моделі підприємства  

       Тема 5. Інноваційна пропозиція споживчої цінності  

       Тема 6.  Інноваційна сегментація ринку 

Змістовий модуль 2. Інноваційні структури та типи стратегій. 

      Тема 7. Інноваційні структури створення цінності  

       Тема 8. Інноваційні моделі отримання прибутку  

       Тема 9. Інноваційні конкурентні стратегії   

       Тема 10. Інноваційні стратегії зростання  

 

                      5. Система оцінювання та вимоги 

       Види контролю: поточний, підсумковий. 

       Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, 

усне опитування, письмовий контроль. 

       Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний 

контроль – 50 балів. 

       Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних та практичних заняттях і 

виконання індивідуальних завдань за стобальною та дворівневою 

(«зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання.  
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