
1. Код: _ПП.02.2 

2. Назва:  Бізнес-планування та експертиза проектів; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Судук О.Ю, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри менеджменту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• приймати управлінські рішення на різних стадіях життєвого циклу проекту; 

• ідентифікувати, аналізувати і ранжувати інвестиційні проекти;  

• оцінювати ефективність інвестиційних проектів; 

• проводити оцінку ризиків;  

• здійснювати експертизу з точки зору маркетингової, технічної, екологічної, інституційної, 

соціальної, фінансової та економічної припустимості проекту. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи, лекції з використанням інформаційних технологій, практичні 

заняття; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  

«Гроші і кредит», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Контролінг» та дисципліни, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідної спеціальності.  

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 

Планування проекту; Методологія і стандарти управління проектами;  

12. Зміст курсу: Базові положення бізнес-планування. Структура, логіка розробки та 

оформлення бізнес-плану. Підготовча стадія розробки бізнес-плану. Продукт (послуга) і ринок. 

Маркетинговий план. План виробництва. Організаційний план. Фінансовий план. Оцінка ризиків і 

страхування. Сутність та послідовність проведення експертизи. Комерційна, технічна, 

екологічна, соціальна, інституційна та фінансова експертиза. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Македон В. В. Бізнес-планування: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 236 с. 

2. Гетало В.П., Гончаров Г.О., Колісник А.В. Бізнес-планування: Навч. пос. - К.: Видавничий дім «Професіонал», 

2008. – 280 с. 

3. Проектний аналіз. В.С. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. Латишева та ін. Київ.: Центр учбової 

літератури. 2007, - 384 с. (доступно на сайті www.cul.com.ua) 

4. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Навч.-метод.посібник для самост. вивчення 

дисц. – К.: КНЕУ, 2002. - 297 с.  

5. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник для студ. вищих навч. закл./ національний банк 

України; Львівський банківський ін-т. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 416 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

18 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 86 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, кейс-

методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 9 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: _українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                    Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code:  PP.02.2  

2. Title:  Business planning and project expertise 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: II (master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5;  

6. Semester when the discipline is studied: 9  

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Suduk O., Ph.D in 

Agricultural Sciences, associate professor of management department;  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable to: 

• make managerial decisions at different stages of the project's life cycle; 

• identify, analyze and rank the investment projects; 

• assess the effectiveness of investment projects; 

• carry out risk’s assessment; 

• carry out the examination in terms of marketing, technical, environmental, institutional, social, 

financial and economic feasibility of the project. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures, 

lectures using information technology, practical classes; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 

«Money and credit», «Economy of enterprise », «Finance», «Controlling» and disciplines, which 

directly form the competence of specialist of corresponding specialty.  

    Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Project 

planning; Methodology and standards of project management; 

12. Course contents:  Bases of business planning. Structure and logic of business plan’ development 

and figuration. Preparatory stage of business plan’ development. Product (service) and market. 

Marketing plan. Production plan. Organizational plan. Financial plan. Risks’ assessment and insurance. 

The essence and sequence of expertise. Commercial, technical, environmental, social, institutional and 

financial expertise. 

13. Recommended educational editions:  

1. Makedon V. V. Biznes-planuvannia: Navch. pos. - K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2009. – 236 s. 

2. Hetalo V.P., Honcharov H.O., Kolisnyk A.V. Biznes-planuvannia: Navch. pos. - K.: Vydavnychyi 

dim «Profesional», 2008. – 280 s. 

3. Proektnyi analiz. V.S. Ryzhykov, M.M. Yakovenko, O.V. Latysheva ta in. Kyiv.: Tsentr uchbovoi 

literatury. 2007, - 384 s. (dostupno na saiti www.cul.com.ua) 

4. Verba V.A., Zahorodnikh O.A. Proektnyi analiz: Navch.-metod.posibnyk dlia samost. vyvchennia 

dysts. – K.: KNEU, 2002. - 297 s.  

5. Bardysh H.O. Proektnyi analiz: Pidruchnyk dlia stud. vyshchykh navch. zakl./ natsionalnyi bank 

Ukrainy; Lvivskyi bankivskyi in-t. – Lviv: LBI NBU, 2004. – 416 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

18 hours of lectures, 16 hours of practical work, 86 hours of independent work. Total - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, case studies, individual and 

group research tasks, using the multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

     Final examination (40 points): written exam at the end of 9 semester. 

    Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of management department                               L.Kozhushko, Doctor of Technical sciences, 

professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


