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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни — оволодіння методологією, методами та методиками 

складання бізнес-планів, експертизи і аудиту проєктів, а також проектного аналізу, враховуючи  

міжнародні вимоги. 

 

Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння. Теоретична та практична 

підготовка з бізнес-планування та оволодіння методикою проєктного аналізу,  оцінки 

інвестиційних проєктів, орієнтуючись на кращу міжнародну практику. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати техніку аналізу реального 

стану справ на підприємстві, методику складання бізнес-плану за вимогами міжнародних 

фінансових інститутів, практику розробки бізнес-плану для реальних умов існуючого 

підприємства, прийоми оцінки привабливості своїх та інших бізнес-планів з точки зору 

інвестора. Також студенти повинні знати техніку експертизи та аудиту проєктів. Студенти 

отримають навички з підготовки та оцінки інвестиційних проєктів. 

 Студенти повинні вміти: 

– розробляти концепцію проєкту;  

– проводити дослідження можливостей; 

– здійснювати оцінку ефективності інвестиційних проєктів; 

– розробляти бізнес-план, проходити процедури його експертизи і аудиту. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні 

Знати: базові поняття і методологію проєктного 

аналізу і бізнес-планування; логічну послідовність 

проведення проєктного аналізу, сутність 

дослідження можливостей 

Вміти: збирати необхідну інформацію, правильно її 

структурувати; будувати карти мислення 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК2. Здатність встановлювати 

цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні 

стратегії та плани 

Знати: основи стратегічного, тактичного і 

оперативного планування, етапи підготовки 

проєкту; склад бізнес-плану і вимоги до його змісту; 

принципи та вимоги до оформлення бізнес-плану; 

процедури аудиту і експертизи бізнес-планів. 

 

Вміти: формулювати бачення, місію, цілі; визначати 

цілі розвитку, обирати стратегії реалізації бізнес 

проєктів 

СК9. Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію 

Знати: методи прийняття інвестиційних рішень; 

методологію вартості коштів у часі, принципи 

контролю і мотивації для забезпечення реалізації 

прийнятих рішень 

 

Вміти: аналізувати інформацію і формулювати 

відповідні висновки; формулювати розділи бізнес-

плану з позицій інвестора, проводити аналіз 

внутрішнього і зовнішнього середовища 

підприємства, оцінювати інвестиційні проєкти і 

обирати найкращу бізнес-альтернативу 
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СК10. Здатність до управління 

організацією та її розвитком 

Знати: принципи і процедури управління 

організацією, методологію складання бізнес 

проєктів, програм і портфелів проектів організації, 

основи проєктного фінансування 

 

Вміти: визначати найбільш доцільну проєктну 

альтернативу, створювати документи (концепція, 

дослідження можливостей, бізнес-план) відповідно 

до сучасних вимог 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Концепція, дослідження можливостей, бізнес-планування 

Тема 1. Вступ. Ключові поняття бізнес-планування. Введення в методологію проектного 

аналізу. 
Тема 2. Середовище інвестиційного проекту і маркетинг. 

Тема 3. Управління розробкою інвестиційного проєкту.  

Тема 4. Процедури підготовки інвестиційного проєкту. 

Тема 5. Розробка бізнес-моделі. 

Тема 6. Розділи бізнес-плану, їх взаємозв’язок і логіка побудови. 

 

Модуль 2. Експертиза і аудит проектів 

Тема 1. Вимоги до концепції, дослідження можливостей і бізнес-плану. 

Тема 2. Процедури експертизи і аудиту проєкту. 

Тема 3. Методи оцінки інвестицій.  

Тема 3. Проєктне фінансування.  

 

Індивідуальна робота (КР)  

Розробка стислого бізнес-плану обраного інвестиційного проєкту. 
 
 

Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1 Аналіз маркетингової інформації   
2 Аналіз внутрішнього середовища бізнесу 
3 Проектування руху грошових коштів  
4 Ділова гра (бізнес-кейс) з підготовки концепцій розвитку підприємства. 

 
 

Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Визначення найкращої проектної альтернативи 
2 Застосування знань і напрацювання навичок з бізнес-планування 
3 Ділова гра з прийняття рішень щодо інвестування в проєкт. 
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Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни  

 

Поточне оцінювання 
Індивідуальна 

робота (КР) 
Екзамен 

Сума 

балів 
Модулі – відповідні ділові ігри 

1 2 

15 15 20 50 100 

 

 

Методичне забезпечення дисципліни 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Бизнес-план инвестиционного проекта. Отечественный и зарубежный опыт: 

Современная практика и документация: Учеб.-практ. Пособие./ Под общ. ред. В.М.Попова. М., 

1997. 

2. Как разработать бизнес-план, издание Европейской комиссии, составитель Проект 

ТАСИС по распространению технической информации,-34с. 

3. Коссов В.В. Бизнес-план: обоснование решений: Учебное пособие.- М.: ГУ ВШЭ, 

2000.-272с. 

4. Привлечение капитала: Пособие Эрнст энд Янг. М.,1995 

5. Реструктуризация предприятий и компаний. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. 

Справочное пособие/ Под ред. И.И. Мазура.-М.: Высшая школа, 2000.- 587с.  

6. Цай Т.Н., Грабовий П.Г., Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками 

на предприятии в условиях рынка. М.,1997. 

 

Допоміжна 

1. Керівництво з питань проектного менеджменту PMBOK, К.: Ділова Україна, 2000. -

197с. 

2. Бушуев С.Д., Гурин  Э.А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. К.: 

Укр. ИНТЭИ, 1998. – 184с. 

3. Бушуев С.Д. Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами. 

Учбовий посібник. К.: Ділова Україна 2000, 310с.  

4. Перспективи інноваційного розвитку України. К.: Альтерпрес 200. 

5. Затвердження інноваційної моделі розвитку України. К.: КНА КПІ. 2003. 

6. Керівництво з основ проектного менеджменту/ Р. Дункан; Комітет з питань стандартів 

РМІ. - Київ, 1999. - 197 с. 

Словник - довідник з питань управління проектами/ За ред.С.Д.Бушуева. - Київ: 

Видавничий дім "Деловая Украина", 2001. - 640 с. 

Управление проектами: Монография / Под ред. В.Д. Шапиро. - СПб: ДваТрИ, 1996. - 610 

с. 

 

Інформаційні ресурси 

1.  http://library.knuba.edu.ua/ 

2. http://org.knuba.edu.ua 

http://library.knuba.edu.ua/

