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1. Мета дисципліни 
Метою навчально дисципліни є: надання студентам системи теоретичних знань і 
прикладних навичок з розробки та реалізації бізнес-проектів у підприємництві. 

 
2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: економіка підприємства, 
планування та контроль підприємства, стратегія підприємства. 
 
 

3. Результати навчання 
Програмний 

результат 
навчання 

Методи 
навчання 

Форми оцінювання 
Результати навчання за 

дисципліною  

РН 31. Вміти 
працювати в команді, 
мати навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють досягати 
професійних цілей та 
використовувати 
знання форм взаємодії 
суб’єктів ринкових 
відносин у процесі 
розробки бізнес-
проектів у 
підприємництві 
 
 

Словесні, наочні, 
практичні, 
пояснювально-
ілюстративні,  
аналітичні. 
Самостійна 
робота.  
 

усний контроль у 
вигляді фронтального 
опитування; 
поточне тестування 

Знати теорію і методологію 
управління бізнес 
проектами, технологію 
життєвого циклу проекту, 
механізми управління 
проектами. 

поточне тестування Вміти оцінювати бізнес 
проекту підприємства за 
відповідною методологією. 

усний контроль у 
вигляді фронтального 
опитування 

 Вміти використовувати 
методологію управління 
проектами, технологію 
життєвого циклу проекту 
організаційного 
формування. 

СК 24. Здатність 
працювати в команді, 
виявляти ініціативу та 
підприємливість у 
процесі розробки 
бізнес-проектів у 
підприємництві 
 
 

самостійна письмова 
робота 

Вміти обґрунтовувати та 
вибирати проект в 
залежності від сукупності 
об'єктивних та 
суб'єктивних факторів, 
формувати механізм 
управління проектами, 
здійснювати проектне 
планування, розробляти 
систему по реалізації 
проекту організаційного 
формування. 

усний контроль у 
вигляді фронтального 
опитування; 
поточне тестування 

Вміти здійснювати оцінку 
фінансових рішень, 
прогнозувати розвиток 
агропромислового 
виробництва, приймати 
виважені управлінські 
рішення з чітким і 
продуманим механізмом їх 
реалізації. 
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4. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 Бізнес проекти в підприємництві 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади бізнес-проектування в 
підприємницькій діяльності. 
Визначення поняття «підприємницький проект». Ознаки підприємницького 
проекту. Види проектів. Учасники проекту. Механізм управління проектом. 
Основні кроки у плануванні проектів. Процеси планування. Розробка плану 
управління проектом. Характеристика управління змістом проекту. Сутність і 
функції структуризації проекту. Напрями структуризації проекту. Підходи до 
структуризації проекту. Життєвий цикл бізнес-ідеї. Джерела виникнення бізнес-
ідеї. Визначення цілей написання бізнес-плану та кола цільових читачів. 
Формування загальної структури бізнес-плану. Особливості основних складових 
частин бізнес-плану. Механізм процесу написання бізнес-плану. Поняття оцінки 
ефективності проектів. Комерційна ефективність проекту. Бюджетна ефективність 
проекту. Аналіз ситуації «з проектом» та «без проекту». 
 
Змістовий модуль 2. Світовий досвід впровадження бізнес-проектів у 
підприємництво 
Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків. Планування 
управління ризиками. Ідентифікація ризиків. Механізм фінансування проектів. 
Етапи фінансування проектів. Методи фінансування проектів. Традиційні джерела 
фінансування проектів.  Інноваційні механізми фінансування проектів. Загальна 
ефективність проекту. Розрахунки вхідних та вихідних потоків по проекту. 
Класифікація методів аналізу підприємницьких проектів. Дисконтування 
грошових потоків. Класифікація методів аналізу підприємницьких проектів. 
Методи оцінки ефективності проекті: NPV, PI, PP, IRR. Засади управління 
термінами проекту. Організаційно-технологічні моделі планування проектів. 
Сіткове планування проектів. Поняття якості в контексті проектного 
менеджменту. Концепція управління якістю проекту. Планування управління 
якістю проекту. 
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 90 22 22 - 46 
Змістовий модуль 1 29 11 10 - 8 
Змістовий модуль 2   31 11 12 - 8 
Індивідуальне завдання 15    15 
Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій  
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 
Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття і 
сутність підприємницького 
проекту, види проектів 

 Визначення поняття «підприємницький 
проект». Ознаки підприємницького 
проекту. Види проектів. Учасники 
проекту. Механізм управління проектом. 

2 

Тема 2. Планування та 
обґрунтування доцільності 
проекту 

Основні кроки у плануванні проектів. 
Процеси планування. Розробка плану 
управління проектом. Характеристика 
управління змістом проекту. Сутність і 
функції структуризації проекту. Напрями 
структуризації проекту 

2 

Тема 3. Життєвий цикл 
бізнес проекту 

Підходи до структуризації проекту. 
Життєвий цикл бізнес-ідеї. 

2 

Тема 4.   Порядок 
формування бізнес-плану 
підприємницького проекту 

Джерела виникнення бізнес-ідеї. 
Визначення цілей написання бізнес-плану 
та кола цільових читачів. Формування 
загальної структури бізнес-плану. 
Особливості основних складових частин 
бізнес-плану. Механізм процесу 
написання бізнес-плану. 

2 

Тема 5. Методологія 
аналізу бізнес проекту 

Поняття оцінки ефективності проектів. 
Комерційна ефективність проекту. 
Бюджетна ефективність проекту. Аналіз 
ситуації «з проектом» та «без проекту». 

3 

Змістовий модуль 2 
Тема 6. Управління 
ризиками в проектах 

Поняття ризику та невизначеності. 
Класифікація проектних ризиків. 
Планування управління ризиками.  
Ідентифікація ризиків.  

2 

Тема 7. Джерела і схеми 
фінансування 
підприємницьких проектів 

Механізм фінансування проектів. Етапи 
фінансування проектів. Методи 
фінансування проектів. Традиційні 
джерела фінансування проектів.  
Інноваційні механізми фінансування 
проектів. 
 

3 
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Тема 8. Фінансово-математичні 
основи бізнес проектування 

Загальна ефективність проекту. 
Розрахунки вхідних та вихідних потоків 
по проекту. Дисконтування грошових 
потоків. Класифікація методів аналізу 
підприємницьких проектів. Методи 
оцінки ефективності проекті: NPV, PI, PP, 
IRR 

3 

Тема 9.  Контроль строків та 
якості виконання проекту 

Засади управління термінами проекту. 
Організаційно-технологічні моделі 
планування проектів. Сіткове планування 
проектів. Поняття якості в контексті 
проектного менеджменту. Концепція 
управління якістю проекту. Планування 
управління якістю проекту. 

3 

 
 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 
Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття і 
сутність підприємницького 
проекту, види проектів 

 Визначення поняття «підприємницький 
проект». Ознаки підприємницького 
проекту. Види проектів. Учасники 
проекту. Механізм управління проектом. 

2 

Тема 2. Планування та 
обґрунтування доцільності 
проекту 

Основні кроки у плануванні проектів. 
Процеси планування. Розробка плану 
управління проектом. Характеристика 
управління змістом проекту. Сутність і 
функції структуризації проекту. Напрями 
структуризації проекту 

2 

Тема 3. Життєвий цикл 
бізнес проекту 

Підходи до структуризації проекту. 
Життєвий цикл бізнес-ідеї. 

1 

Тема 4.   Порядок 
формування бізнес-плану 
підприємницького проекту 

Джерела виникнення бізнес-ідеї. 
Визначення цілей написання бізнес-плану 
та кола цільових читачів. Формування 
загальної структури бізнес-плану. 
Особливості основних складових частин 
бізнес-плану. Механізм процесу 
написання бізнес-плану. 

2 

Тема 5. Методологія 
аналізу бізнес проекту 

Поняття оцінки ефективності проектів. 
Комерційна ефективність проекту. 
Бюджетна ефективність проекту. Аналіз 
ситуації «з проектом» та «без проекту». 

3 

Змістовий модуль 2 
Тема 6. Управління 
ризиками в проектах 

Поняття ризику та невизначеності. 
Класифікація проектних ризиків. 
Планування управління ризиками.  
Ідентифікація ризиків.  

2 

Тема 7. Джерела і схеми 
фінансування 
підприємницьких проектів 

Механізм фінансування проектів. Етапи 
фінансування проектів. Методи 
фінансування проектів. Традиційні 
джерела фінансування проектів.  

2 
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Інноваційні механізми фінансування 
проектів. 

Тема 8. Фінансово-математичні 
основи бізнес проектування 

Загальна ефективність проекту. 
Розрахунки вхідних та вихідних потоків 
по проекту. Дисконтування грошових 
потоків. Класифікація методів аналізу 
підприємницьких проектів. Методи 
оцінки ефективності проекті: NPV, PI, PP, 
IRR 

6 

Тема 9.  Контроль строків та 
якості виконання проекту 

Засади управління термінами проекту. 
Організаційно-технологічні моделі 
планування проектів. Сіткове планування 
проектів. Поняття якості в контексті 
проектного менеджменту. Концепція 
управління якістю проекту. Планування 
управління якістю проекту. 

2 

 
8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання 
студентами денної та заочної форми навчання розрахунково-графічного завдання 
на тему: «Розробка та оцінка ефективності бізнес-проекту». 

Метою розрахунково-графічного завдання є закріплення теоретичних знань з 
курсу «Бізнес-проекти у підприємництві» та розвиток у студентів практичних 
навичок розробки та оцінці ефективності бізнес проектів у підприємницькій 
діяльності. 
 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування, 

поточне тестування, самостійні письмові роботи. 
Підсумковий контроль: письмове завдання у вигляді тестування під час 

проведення диф. заліку. 
 

 
Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 100    
Змістовий модуль 1 30 20 - 10 
Змістовий модуль 2   30 20 - 10 
Індивідуальне завдання 10 - - 10 
Підсумковий контроль 30 - - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 
Змістовий модуль 1 30 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Завдання до самостійної роботи №1 «Визначення проблеми та 
обґрунтування завдань бізнес-проекту» 

10 

Тест за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 1 15 

Змістовий модуль 2 30 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Завдання до самостійної роботи №2 «Розрахунок ефективності бізнес-
проекта» 

10 

Тест за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 2 15 

Індивідуальне завдання (РГЗ)  10 

Підготовка розрахункової частини 7 

Презентація та захист РГЗ 3 

Підсумковий контроль – диф.залік 30 

Теоретичне питання 1 Тест підсумкового контролю 15 

Задача  15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 
Методичне забезпечення 

 
1. https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=385 
2. Тестові завдання та завдання до самостійної роботи. 
3. Комплект тестів та задач до заліку. 

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Бабаєв В.М. Управління проектами : навч. посіб. [Електронний ресурс] / 
В.М. Бабаєв. ― Режим доступу:http://eprints.kname.edu.ua/4464/2/Навчальний_ 
посибник_Лекции_1-16.pdf. 
2. Бізнес-планування підприємницької діяльності : навч. посіб. / З. С. 
Варналій, Т. Г. Васильців, Р. Л. ЛупакЧернівці: Технодрук, 2019. 264 с. 
3. Гонтарева І. В. Управління проектами : підручник / І. В. Гонтарева ; 
Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 444 с. 
4. Загвойська Л.Д. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Навч. 
посіб. / Л.Д. Загвойська, Т.Є. Маселко, М.М. Якуба. — Л.: Афіша, 2006. — 317 
с. 
5. Конспект лекцій з дисципліни «Основи бізнес-проектування» для 
студентів спеціальності 073 «Менеджмент» факультету аграрного 
менеджменту НУБіП / Т.В. Лобунець – К.:Вид. центр НУБіП, 2017. – 150 с. 
6. Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми : навч. посіб. / В. Р. 
Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К. : Знання, 2006. – 423 с. 
7. Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / Р. Л. 
Лупак, Т. Г. Васильців. – Львів : в-во ЛКА, 2016. – 486 с. 11.  
8. Македон В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. В. Македон. – К. : 
ЦУЛ, 2009. – 236 с. 
9. Проектний менеджмент : просто про складне : навч. посібник / В. А. 
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Аркуш актуалізації 
 
Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес проекти у підприємництві» на 
202_-202_ навчальний рік переглянута та затверджена «Без змін» 
 
 

Бізнес проекти у підприємництві  
 

вид дисципліни, шифр за ОП вибіркова, ВПП 8 

семестр 8 

кількість кредитів ЄКТС 3,0 

форма підсумкового 
контролю 

диференційований залік 
 

мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування 
 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» 

освітня програма  Економіка та організація бізнесу 

форма навчання денна 

 
 
 
Завідувач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування________________ 

яка забезпечує викладання дисципліни 
«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 
 
Гарант Освітньої програми  
«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 
 
 


