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1. Мета дисципліни 

Метою навчально дисципліни є: засвоєння теоретичних знань та набуття 

практичних навичок презентацій бізнес-проектів. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на:  філософія, основи 

підприємництва. 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 
Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  

ПРН 2. 

Застосовувати 

набуті знання для 

виявлення, 

постановки та 

вирішення завдань 

за різних 

практичних 

ситуацій в 

підприємницькій, 

торговельній та 

біржовій діяльності. 
 

лекційні і 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування 

ПРН 2.1 знати зміст 

економічних та бізнес 

категорій 

ПРН 1.2 вміти 

поставити завдання 

для вирішення 

практичних ситуацій 

підприємницької 

діяльності через 

бізнес-проекти 

ПРН 4. 

Використовувати 

сучасні комп’ютерні 

і телекомунікаційні 

технології обміну та 

розповсюдження 

професійно-

спрямованої 

інформації у сфері 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності. 
 

лекційні і 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

тестові завдання, 

розрахунково-графічна 

робота, екзамен 

ПРН 4.1 знати 

можливості 

телекомунікаційних 

технологій для 

використання у бізнес-

проектах 

ПРН 4.2 вміти 

використовувати 

сучасні комп’ютерні 

програми для 

складання презентацій 

ПРН 6. Вміти 

працювати в 

команді, мати 

навички 

міжособистісної 

взаємодії, які 

лекційні і 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, екзамен 

ПРН 6.1 знати основи 

командної роботи для 

створення бізнес-

презентацій  

ПРН 6.2 вміти 

правильно 

організувати 

взаємодію команди під 
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дозволяють 

досягати 

професійних 

час підготовки та 

здійснення бізнес-

презентації 

ПРН 7. 

Демонструвати 

підприємливість в 

різних напрямах 

професійної 

діяльності та брати 

відповідальність 

лекційні і 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

тестові завдання, 

розрахунково-графічна 

робота, екзамен 

ПРН 7.1 знати основи 

підприємницької 

діяльності в Україні 

ПРН 7.2 вміти 

формувати презентації 

бізнес-проектів та 

демонструвати їх задля 

реалізації 

підприємницьких ідей 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

 

 

Модуль 1 Тренінг "Мистецтво бізнес-презентації" 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти бізнес-презентацій  

 

Тема 1. Типи презентацій, жанри презентацій та само презентація 

Визначення презентації. Види та типи презентацій за різними ознаками. Жанри 

презентацій в залежності від мети презентації. Торгові презентації. Маркетингові 

презентації. Навчальні презентації. Само презентація: мета, основні правила, типові 

помилки. Функціональні можливості презентацій. 

 

Тема 2. Бізнес-презентація: сутність, види 

Бізнес-презентація: визначення, сутність. Види бізнес-презентацій. Відмінність 

бізнес-презентації від наукових та інших презентацій. Цілі бізнес-презентації.  

Загальна структура бізнес-презентації. Презентація за сценарієм. Інтерактивна 

презентація. Автоматична презентація.  Корпоративні презентації. Бізнес-

презентації окремих проектів. 

 

Змістовий модуль 2. Технології бізнес-презентацій 

 

Тема 3. Складові, стиль презентацій та розташування інформації.  

Алгоритм створення презентації. Параметри бізнес-презентацій. Створення 

презентації із структури. Стилі презентацій. Форматування слайдів для бізнес-

презентацій. Дизайн та налаштування параметрів презентації. Методи розміщення 

інформації в бізнес-презентації в залежності від її мети. Структурування 

презентацій. 

 



7 

 

Тема 4. Створення бізнес-презентацій за допомогою програмних продуктів 

Функціональне призначення програм MSPowerPoint, AppleKeynote, Prezi. Нові 

можливості MSPowerPoint, AppleKeynote, Prezi. Інтерфейс MSPowerPoint, 

AppleKeynote, Prezi. Створення презентації у програмі Google Презентації. 

Створення вмісту презентації та додання інтерактивності до презентації. 

Визначення можливостей програмних продуктів для створення бізнес-презентацій. 

 

Змістовий модуль 3. Візуалізація та проведення ефективних бізнес-

презентацій 

 

Тема 5. Композиційні моделі  бізнес-презентації 

Композиційна модель: визначення, аналіз провідної композиційної моделі. 

Правила побудови композиційної моделі. Аналіз найефективніших бізнес-

презентацій. Складання сценарію бізнес-презентації. Розробка дизайну 

мультимедійної композиційної моделі бізнес-презентації. 

 

Тема 6. Підготовка бізнес-презентацій.  

Робота з графічними елементами. Робота із SmartArt. Робота з зображеннями, 

об’єктами відео та аудіо. Упаковка презентації, створення відеозапису 

презентації, створення роздавальних матеріалів. Створення базової презентацій. 

Підготовка візуалізації бізнес-презентації. Налаштування бізнес- презентація для 

досягнення максимального ефекту від реалізації. 

 

Тема 7. Ораторська майстерність в бізнес-презентації. 

Закони ораторської майстерності. Майстерність взаємодії оратора та аудиторії.  

Основні етапи підготовки тексту промови. Специфіка ділового мовлення. 

Проблеми взаємодії оратора та аудиторії. Ознаки аудиторії та їх урахування в 

організації взаємодії оратора та аудиторії. Розробка стратегії виступу оратора в 

аудиторії. 

 

 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 30 30 - 90 

Змістовий модуль 1 30 8 8 - 14 

Змістовий модуль 2   30 12 10  8 

Змістовий модуль 3   45 10 12  23 

Індивідуальне завдання 30 - - - 30 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
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6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Типи 

презентацій, жанри 

презентацій та само 

презентація 

Презентація: визначення, типи 

презентацій та само презентацій. 

Функціональні можливості 

презентацій. 

4 

Тема 2. Бізнес-

презентація: сутність, види 

Сутність бізнес-презентації.. 

Класифікація  бізнес-презентацій. 

Цілі бізнес-презентації .   

Загальна структура бізнес-

презентації 

4 

Змістовий модуль 2 

Тема 3. Складові, 

стиль презентацій та 

розташування інформації 

Алгоритм створення презентації.  

Параметри бізнес-презентацій. 

Створення презентації із структури.  

Стилі презентацій.  

6 

Тема 4. Створення бізнес-

презентацій за допомогою 

програмних продуктів 

Функціональне призначення 

програм MSPowerPoint, 

AppleKeynote, Prezi. Нові 

можливості MSPowerPoint, 

AppleKeynote, Prezi. Інтерфейс 

MSPowerPoint, AppleKeynote, Prezi.  

Створення презентації у програмі 

Google Презентації.  

Створення вмісту презентації та 

додання інтерактивності до 

презентації. 

6 

Змістовий модуль 3 

Тема 5. Композиційні 

моделі  бізнес-презентації 

Композиційна модель: визначення, 

аналіз провідної композиційної 

моделі 

Правила побудови композиційної 

моделі 

2  

Тема 6. Підготовка бізнес-

презентацій  

 

Робота з графічними елементами. 

Робота із SmartArt. Робота з 

зображеннями, об’єктами відео та 

аудіо.  

Упаковка презентації, створення 

відеозапису презентації, створення 

роздавальних матеріалів. 

4 

Тема 7. Ораторська 

майстерність в бізнес-

Закони ораторської майстерності.  4 
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презентації 

 

Майстерність взаємодії оратора та 

аудиторії.  

Основні етапи підготовки тексту 

промови.  

Специфіка ділового мовлення.  
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7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Типи 

презентацій, жанри 

презентацій та само 

презентація 

Ознайомлення зі структурою бізнес-

плану. 

Визначення рівня життєздатності та 

стійкості підприємства. 

4 

Тема 2. Бізнес-

презентація: сутність, 

види 

Сенс та призначення бізнес-презентації.  

Засоби і форми комунікацій у бізнес-

презентації. 

Робота з бізнес-аудиторією. 

4 

Змістовий модуль 2 

Тема 3. Складові, 

стиль презентацій та 

розташування 

інформації 

Форматування слайдів для бізнес-

презентацій.  

Дизайн та налаштування параметрів 

презентації. 

Методи розміщення інформації в 

бізнес-презентації в залежності від її 

мети 

4 

Тема 4. Створення 

бізнес-презентацій за 

допомогою 

програмних продуктів 

Визначення можливостей 

програмних продуктів для створення 

бізнес-презентацій. 

Оцінка середовища Google  для 

бізнес-презентацій 

Побудова алгоритму створення 

бізнес-презентацій за допомогою 

різних програмних продуктів 

6 

Змістовий модуль 3 

Тема 5. Композиційні 

моделі  бізнес-

презентації 

Складання сценарію бізнес-

презентації. Розробка дизайну 

мультимедійної композиційної 

моделі бізнес-презентації. 

4 

Тема 6. Підготовка 

бізнес-презентацій  

 

Створення базової презентацій. 

Підготовка візуалізації бізнес-

презентації. 

Налаштування бізнес- презентація 

для досягнення максимального 

ефекту від реалізації. 

 

4 

Тема 7. Ораторська 

майстерність в бізнес-

презентації 

 

Проблеми взаємодії оратора та 

аудиторії. Ознаки аудиторії та їх 

урахування в організації взаємодії 

оратора та аудиторії. Розробка 

стратегії виступу оратора в аудиторії. 

4 
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8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання 

студентами заочної форми навчання контрольної роботи на тему: «Бізнес-

презентація», яке виконується згідно з «Методичні вказівки до самостійного 

вивчення, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Тренінг «Мистецтво бізнес-презентацій» (для студентів денної і 

заочної форм навчання спеціальностей 07 Управління та адміністрування, 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Укл.:  Величко В.В. Харків: 

ХНАМГ, 2020. 24 с., загальним обсягом 15 годин. 

Метою завдання є закріплення теоретичних знань з курсу та розвиток у 

студентів навичок теоретичного осмислення та викладення основних моментів 

бізнес-презентацій. 

 

 

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 екзамену. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 15 10 - 5 

Змістовий модуль 2 15 10 - 5 

Змістовий модуль 3 15 10 - 5 

Індивідуальне завдання 25 - - 25 

Підсумковий контроль 30 - - - 
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9. Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 15 

Практичне завдання №1-4 10 

Завдання до самостійної роботи №1 2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 3 

Змістовий модуль 2 15 

Практичне завдання № 5-9 10 

Завдання до самостійної роботи №2 2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 3 

Змістовий модуль 3 15 

Практичне завдання № 10-15 10 

Завдання до самостійної роботи №3 2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 3 

Індивідуальне завдання (РГЗ)   25 

Підготовка розрахункової частини 10 

Презентація та захист КР 25 

Підсумковий контроль –екзамен 30 

Тест підсумкового контролю 15 

Ситуаційна 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.  Дистанційний курс 

дисципліни:https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=811#section-1 

2. Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та 

виконання контрольної роботи з дисципліни «Тренінг «Мистецтво бізнес-

презентацій» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 07 

Управління та адміністрування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». Укл.:  Величко В.В. Харків: ХНАМГ, 2020. 24 с. 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Мистецтво презентації: Навч. посіб / І.В. Ковальчук .— К. : Знание , 2008 .— 679 

c. 

2. Мистецтво презентації: Навч. посіб. / І.М. Бойчик .— 2-ге вид., доп. і перероб.— 

К. : Атика , 2007 .— 528 c. 

3. Мистецтво презентації: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Мацибора, 

В.К. Збарський, Т.В. Мацибора .— К. : Каравелла , 2008 .— 312 c. 

4. Мистецтво презентації: Підручник / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, Г.М. Захарчин и 

др. ; За заг. ред. Й.М. Петровича .— 2-ге вид., виправл.— Львов : Магнолія,  2007 

.— 580 c. 

5. Мистецтво презентації: Навч. посіб. / С.Я. Салига, В.О. Желябін, О.В. Бойко и 

др.— К. : Профессионал , 2007 .— 752 c. 

6. Презентації : Навч. посіб. для студ. ВНЗів / М. Шаповал, Р.Н. Аврамчук, О.В. 

Ткаченко .— К. : ЦНЛ , 2003 .— 288 c. 

7. Мистецтво презентації: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Круш П.В., 

Тульчинська С.О., Тульчинський Р.В., 4, 5 .— К. : ЦУЛ, 2008 .— 206 с. 
 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

 

1. Освітній компонент потребує спеціального матеріально-технічного обладнання: 

комп’ютер, проектор. 
 


