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Abstract. The goal of the article is to improve design skills of students of specialty “Management” to develop a 
business plan using integrated computer technologies.
Methodology. The following methods were used to perform the research tasks:
– theoretical: analysis of psychological and pedagogical literature on the problem of improving the quality of business 
planning training using analytical programs in order to determine the basic conceptual apparatus of the study; 
comparison, generalization and systematization of scientific research on the problem of business planning training; 
modelling to build a model of business planning training methods for future managers using the tools of the Project 
Expert information and analytical platform;
– empirical: pedagogical observation, pedagogical phenomena and processes analysis to determine the state of business 
planning training;
– questionnaire and survey of teachers and employers to determine the content of professional activities of management 
specialists;
– a pedagogical experiment to test the effectiveness of the methodology for teaching business planning to future 
managers using Project Expert.
Results. Based on the classification of computer technology tools analysis, a group of computer training systems 
(hereinafter – CTS) and a group of specialized tool programs for business planning are identified. The advantages and 
disadvantages of various CTS are summarized. A modular computer technology for developing investment projects, 
Project Expert, has been developed, which includes all necessary tools for successful business planning.
Practical significance. The relevance of analysing the practice of using the Project Expert program by modern enterprises is 
primarily due to the fact that today every company faces the problem of finding ways to manage quality in order to achieve 
the desired goals in the future. The use of this program allows to use the existing resources rationally, to analyze and compare 
different development strategies and funding, to build large-scale business plans that satisfy the most demanding investors, 
to monitor activity results and financial reports, as the result good management decisions are made, reserves of resources are 
stored, which consequently leads to increased efficiency and effectiveness. Project Expert modular computer technology for 
developing investment projects will allow future professional managers to master business planning using the Project Expert 
information and analytical platform, which will significantly increase their competitiveness in the labour market.
Key words: business plan; information and analytical platform Project Expert; computer technologies; competitiveness; 
information development; business environment.
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Анотація. Мета – формування проєктувальних умінь у студентів спеціальності «Менеджмент» з розробки 
бізнес-плану з використанням інтегрованих комп’ютерних технологій.
Методика. Для виконання завдань дослідження були використані такі методи:
– теоретичні: аналіз психологічної і педагогічної літератури з проблеми підвищення якості навчання бізнес-
планування з використанням аналітичних програм із метою визначення базового понятійного апарату 
дослідження; порівняння, узагальнення та систематизація наукових досліджень проблеми навчання бізнес-
планування; моделювання для побудови моделі методики навчання бізнес-планування майбутніх менеджерів 
із використанням засобів інформаційно-аналітичної платформи Project Expert;
– емпіричні: педагогічне спостереження, аналіз педагогічних явищ і процесів для визначення стану навчання 
бізнес-планування;
– анкетування та опитування викладачів і роботодавців для визначення змісту професійної діяльності фахівців 
з менеджменту;
– педагогічний експеримент для перевірки ефективності методики навчання бізнес-планування майбутніх 
менеджерів із використанням Project Expert.
Результати. На основі аналізу класифікації засобів комп’ютерних технологій виділено групу комп’ютерних 
навчаючих систем (далі – КНС) і групу спеціалізованих інструментальних програм для бізнес-планування. Уза-
гальнено переваги і недоліки різних КНС. Виділено модульну комп’ютерну технологію розробки інвестиційних 
проєктів Project Expert, яка включає в себе все необхідне для вдалого бізнес-планування.
Практична значимість. Актуальність аналізу практики використання програми Project Expert сучасними 
підприємствами пояснюється перш за все тим, що нині перед кожною компанією постає проблема пошуку 
способів якісного управління з метою досягнення бажаних цілей у майбутньому. Саме застосування такої про-
грами дає змогу раціонально використовувати наявні на підприємстві ресурси, аналізувати та порівнювати 
різноманітні стратегії розвитку та фінансування, будувати масштабні бізнес-плани, які задовольняють 
вимоги найвибагливіших інвесторів, проводити моніторинг результатів діяльності та фінансових звітів, у 
результаті чого приймаються ефективні управлінські рішення, зберігаються резерви ресурсів, що приводить 
до підвищення результативності та ефективності діяльності загалом. Модульна комп’ютерна технологія роз-
робки інвестиційних проєктів Project Expert дасть змогу майбутнім фахівцям-менеджерам опанувати бізнес-
планування з використанням інформаційно-аналітичної платформи Project Expert, що значно підвищить їхню 
конкурентоспроможність на ринку праці.
Ключові слова: бізнес-план; інформаційно-аналітична платформа Project Expert; комп’ютерні технології; 
конкурентоспроможність; інформаційний розвиток; бізнес-середовище.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
До актуальних проблем соціально-економічного 

і науково-технічного розвитку сучасного суспільства 
належать проблеми розвитку, удосконалення та впро-
вадження в повсякденну практику інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), використання 
яких суттєво підвищує ефективність інформаційних 
процесів – збирання, пошуку, систематизації, аналі-
зу, зберігання, узагальнення, опрацювання, подання 
й передавання різноманітних даних.

Особливо це стосується сфери управління соці-
ально-економічними процесами, яка була і залиша-
ється джерелом виникнення суспільних проблем. 
Завдяки впровадженню інформаційно-комунікацій-
них технологій усі складники управлінської діяльнос-
ті людини збагатилися новими потужними засобами. 
Однак до типових проблем управління бізнес-проце-
сами додались ще й проблеми ефективного викорис-
тання цих засобів.

Просування проведення орієнтованої на розвиток 
політики, яка сприяє продуктивній діяльності, під-
приємництву, творчості й інноваційній діяльності, 
та заохочення офіційного визнання і розвитку мікро-, 
малих і середніх підприємств, у тому числі шляхом 
надання їм доступу до фінансових послуг, є однією 
з підцілей глобальної цілі 8 сталого розвитку від-

повідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
«Перетворення нашого світу: Порядок денний розви-
тку у галузі сталого розвитку на період до 2030 року», 
схваленої 25 вересня 2015 р. (А/RES/70/1).

Документом, що описує основні аспекти майбут-
ньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої 
бізнес-ідеї або будь-якої інвестиційної програми, 
є бізнес-план [1]. Сучасні інформаційні технології 
здатні суттєво спростити процес розроблення бізнес-
планів, розширити можливості аналізу альтернатив-
них варіантів управлінських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Організації й удосконаленню бізнес-планування 
присвячені дисертації О.М. Помазун [2], О.Б. Шишо-
вої [3], І.В. Костецької [4], О.В. Гайдар, С.Ф. Чалого 
[5], К.О. Ульяницької [6], О.М. Мороз [7], А.А. Юсу-
фової, В.В. Іванової [8], Н.Д. Подкуйко, Л.Л. Лисенко 
[9], В.Т. Голубятнікова, Р.М. Мазур [10].

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проведений аналіз вітчизняного досвіду під-
готовки фахівців економічного профілю показав, 
що ефективному формуванню проєктувальних 
умінь з розробки бізнес-плану сприяє використання 
комп’ютерних технологій. На основі аналізу класи-
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фікації засобів комп’ютерних технологій виділено 
групу комп’ютерних навчаючих систем (далі – КНС) 
і групу спеціалізованих інструментальних програм 
для бізнес-планування.

Аналіз наукових і навчально-методичних праць 
підтверджує необхідність розвитку досліджень 
у напрямі автоматизації бізнес-планування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Головною метою статті є аналіз доступних на 

ринку програмних продуктів, що реалізовують моде-
лі і методи у сфері бізнес-планування та їх вико-
ристання у навчанні студентів теоретичних основ 
та практики створення та впровадження ефективних 
бізнес-планів.

Статтю присвячено проблемі формування у май-
бутніх менеджерів проєктувальних умінь засобами 
комп’ютерних технологій. Встановлено доцільність 
застосування комп’ютерної навчаючої системи і про-
грами Project Expert як засобів формування проєкту-
вальних умінь. Експериментальне дослідження під-
твердило підвищення якості формування у студентів 
проєктувальних умінь з розробки бізнес-плану.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Методи дослідження:
− теоретичні: аналіз психологічної і педагогічної 

літератури з проблеми підвищення якості навчання 
бізнес-планування з використанням аналітичних про-
грам із метою визначення базового понятійного апа-
рату дослідження; порівняння, узагальнення та сис-
тематизація наукових досліджень проблеми навчання 
бізнес-планування; моделювання для побудови моде-
лі методики навчання бізнес-планування майбутніх 
менеджерів із використанням засобів інформаційно-
аналітичної платформи Project Expert;

− емпіричні: педагогічне спостереження, аналіз 
педагогічних явищ і процесів для визначення стану 
навчання бізнес-планування;

− анкетування та опитування викладачів і робо-
тодавців для визначення змісту професійної діяль-
ності фахівців з менеджменту;

− педагогічний експеримент для перевірки ефек-
тивності методики навчання бізнес-планування май-
бутніх менеджерів із використанням Project Expert.

Об’єкт дослідження – навчання бізнес-плануван-
ня майбутніх менеджерів.

Предмет дослідження – методика навчання біз-
нес-планування у програмі Project Expert майбутніх 
менеджерів.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Майбутнім фахівцям треба чітко усвідомлювати, 

що метою бізнес-планування є визначення рівня жит-
тєздатності та стійкості підприємства, виявлення його 
сильних та слабких сторін, конкретизація стратегії 

розвитку через систему кількісних та якісних показ-
ників, забезпечення підтримки інвесторів та акціоне-
рів, зниження ризиків підприємницької діяльності. 
Завданням вивчення дисципліни є набуття практич-
них навичок у створенні бізнес-планів та керуванні 
проєктами за допомогою сучасних програмних про-
дуктів; формування теоретичних знань та практич-
них навичок щодо механізмів управління ризиками 
та стратегічної оцінки бізнесу.

Професорсько-викладацьким складом Донбась-
кого інституту техніки та менеджменту ЗВО «Між-
народний науково-технічний університет імені акаде-
міка Юрія Бугая» теоретично обґрунтовано та розро-
блено методику формування у майбутніх менеджерів 
проєктувальних умінь з бізнес-планування на основі 
використання багатомірної КНС. Під багатомірною 
КНС мається на увазі програмний продукт навчаль-
ного призначення, що описується кількома множина-
ми (вимірами) ознак (змістом підготовки до бізнес-
планування, представленим у вигляді модульної про-
грами; моделлю формування проєктувальних умінь 
з розробки бізнес-плану із виділенням цільового, 
когнітивного, операційного, контрольно-коригуючо-
го компонентів структури професійної діяльності; 
вихідним рівнем сформованості відповідних умінь, 
що приймає значення першого або другого). Таким 
чином, багатомірна КНС адаптує процес навчання 
бізнес-планування до вихідного рівня сформованості 
у студентів умінь і реалізує модель формування про-
єктувальних умінь з розробки бізнес-плану.

У результаті вивчення навчальної дисципліни 
студент повинен відповідати таким кваліфікаційним 
вимогам:

− знати: наявні та перспективні інформацій-
ні системи планування та управління проєктами; 
основи сучасних інформаційних технологій обробки 
інформації та їх вплив на успіх у професійній діяль-
ності менеджера; міжнародні та внутрішні стандарти 
управління проєктами; основні принципи управління 
проєктами; технологію роботи у пакетах програм MS 
Project і Project Expert; побудову основних стадій про-
єктів та їх деталізацію; принципи розробки та ство-
рення бізнес-плану та методи його аналізу; основні 
принципи планування та призначення ресурсів у про-
єкті; процес керування проєктом (менеджмент про-
єкту); принципи обліку економічної рентабельності 
проєктів та руху грошових потоків; процес створення 
проєкту з використанням пакетів програм MS Project 
і Project Expert;

− вміти: застосовувати сучасні інформаційні тех-
нології в професійній діяльності; проводити аналіз 
предметної галузі у відповідних термінах; проводити 
ініціалізацію проєкту; створювати бізнес-плани; роз-
робляти проєкт за допомогою пакетів програм MS 
Project та Project Expert; керувати ресурсами проєкту; 
проводити аналіз отриманих результатів за допомогою 
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пакетів прикладних програм MS Project та Project Expert 
та користуватися довідковою системою пакетів цих про-
грам; організовувати обробку економічної інформації 
засобами MS Project та Project Expert; проводити опти-
мізацію проєктів; презентувати проєкт; використовува-
ти одержані відомості для аналізу, самостійного вибо-
ру та освоєння нових програмних продуктів, будувати 
стратегічну карту розвитку підприємства.

У процесі навчання розглядаються методики 
та стандарти бізнес-планування таких організацій, як 
Організація Об’єднаних Націй із промислового роз-
витку (UNIDO), ЕBРD, СБРР, KPMG, TACIS. Най-
більш вичерпним в інвестиційних колах вважається 
зміст бізнес-плану, розроблений інвестиційно-про-
єктною компанією «Бюро фінансового моделювання 
BFM Group Ukraine».

Для спрощення та прискорення процесу біз-
нес-планування наявна значна кількість програм-
них продуктів, зокрема Plan Business Intelligent 
2016, ИТ: Финансовое Планирование, Business Plan 
Pro, Инвестиционный анализ (бизнес-план) 2.9, 
ProjectLibre 1.7, ФМП: план/факт анализ 2.5, Альт-
Инвест 7, Comfar III Expert, Мастерская бизнес-пла-
нирования, Business Plan PL, Project Expert. Спеці-
альне програмне забезпечення надає шаблони бізнес-
планів, інструменти з обчислення основних фінансо-
вих і комерційних показників.

На нашу думку, програмний продукт Project Expert 
є багатофункціональним, включає в себе все необхід-
не для бізнес-планування, а саме побудову фінансової 
моделі проєкту (компанії) з урахуванням економічного 
й отриманням прогнозних фінансових звітів; визна-
чення на її основі обсягів капітальних вкладень та обо-
ротного капіталу, необхідних для фінансування про-
єкту; розроблення стратегії фінансування; проєктний 
аналіз – оцінка інвестиційного проєкту, включаючи 

кількісну оцінку проєктних ризиків, динаміки вартості 
бізнесу для різних моментів; створення бізнес-плану, 
інвестиційного меморандуму, інших звітів: задання 
певної структури, підготовка текстової частини, вклю-
чення в неї необхідної прогнозної фінансової звітнос-
ті, графіків і діаграм; внесення коригувань вихідних 
даних інвестиційного проєкту, оцінка його ефектив-
ності в процесі і за підсумками реалізації.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Успішність бізнес-плану залежить від урахування 
реальних можливостей, ризиків, досвіду конкурентів 
та ринкового середовища загалом, реальних і про-
гнозованих макроекономічних факторів, можливої 
політичної чи іншого виду нестабільності, валют-
них ризиків, а також використання актуальних на час 
складання бізнес-плану показників. Фахівці рекомен-
дують розраховувати бізнес-план на три–п’ять років, 
але з обов’язковим щорічним переглядом ризиків, 
перспектив, утрат та актуального фінансового стану, 
що допоможе грамотно і вчасно відреагувати на вияв-
лені відхилення від плану та якомога точніше спрог-
нозувати подальші можливості для компанії.

ВИСНОВКИ
Застосування сучасних інформаційних технологій 

та інтегрованих у них моделей і методів дає змогу сту-
дентам одночасно врахувати весь комплекс ринкових 
факторів та умов функціонування реальних систем, 
виявляти закономірності, будувати прогнози їх подаль-
шого розвитку і знаходити найкращий варіант рішень на 
користь найвигідніших для функціонування суб’єктів 
господарювання, підвищення їх конкурентних переваг. 
Володіння практичними навичками бізнес-планування 
дозволить забезпечити конкурентоспроможність сту-
дентської молоді на ринку праці в умовах інформацій-
ного розвитку сучасного бізнес-середовища України.
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