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ВСТУП 
 Програма вибіркової навчальної дисципліни «Створення і аналіз бізнес-

плану з використанням Project Expert» складена для всіх студентів НУВГП. 

 Предметом вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та прак-

тичних навичок створення і аналіз бізнес-плану з використанням Project Expert. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є складовою частиною циклу вибіркових 

дисциплін. Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та грунтовних 

знань із курсів – «Інформаційні системи», «Менеджмент», «Маркетинг». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 

Анотація 
Процес інвестування відіграє важливу роль в економіці будь-якого підприємства. 

Інвестування значною мірою визначає економічне зростання держави, зайнятість 

населення і становить суттєвий елемент бази, на якій ґрунтується економічний 

розвиток суспільства. Тому проблема, пов'язана з ефективним здійсненням інвес-

тування, заслуговує серйозної уваги. Для організації реалізації інвестування необ-

хідно мати бізнес-план інвестиційного проекту. 

Project Expert - краща в своєму класі фінансово-аналітична програма, яка 

стала стандартом для бізнес планування та оцінки інвестиційних проектів у краї-

нах СНГ. Програма застосовується для створення і вибору оптимального плану 

розвитку бізнесу, опрацювання фінансової частини бізнес плану з урахуванням 

ризиків, стійкості і ліквідності бізнесу, оцінки інвестиційних проектів і дозволяє 

моделювати діяльність різних галузей і масштабів - від невеликих компаній до 

холдингових структур. 

 
Предмет дисципліни: Автоматизація процесу побудови і аналізу бізнес-плану. 

Ключові слова: Бізнес-планування, інвестиційні проекти, інформаційні системи, 

оцінка ризиків. 

Abstract 
The investment process plays an important role in the economy of any entprise. 

Investing largely determines the growth of the state, employment and constitutes an es-

sential element of the base, which is based on the economic development of society. 

Therefore, the problem associated with the effective implementation of investment, de-

serves serious attention. To organize investment realization you need to have a business 

plan for an investment project. 

Project Expert  is the best-in-class financial and analytical program that has be-

come the standard for business planning and evaluation of investment projects in CIS 

countries. The program is used to create and select an optimal business development 

plan, processing the financial part of the business plan, taking into account the risks, 

stability and liquidity of the business, evaluation of investment projects and allows you 

to model the activities of different industries and scales - from small companies to hold-

ing structures. 

The subject:. Automation of construction and analysis of the business plan. 
Keywords:. business planning, investment projects, information systems, risk assess-

ment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, Спеціа-

льність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна  заочна  

Кількість кредитів : 3,0 Галузь знань Всі галузі за вибором студента 

Модулів : 1 Спеціальність 

Всі спеціальності 

Рік підготовки 

Змістових модулів : 1 1 

 Загальна кількість го-

дин :  90 

Спеціалізація 

Всі спеціалізації 

Семестр 

1 або 2 

Тижневих годин для   

денної форми навчання: 

аудиторних : 4 год. 

самостійної роботи      

студента : 8 год. 

Рівень вищої освіти:  

магістр 

 

Лекції 

10 год. 4 год. 

Практичні 

- - 

Лабораторні 

20 год.  6 год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Вид контролю: залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної ро-

боти становить: для денної–  33%  до 67%; для заочної– 11%  до 89%. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою вивчення навчальної дисципліни " Створення і аналіз бізнес-плану з ви-

користанням Project Expert" є  формування теоретичних знань і практичних навичок 

використання засобів Project Expert для створення інвестиційного проекту, прове-

дення його аналізу та формування бізнес-плану. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних основ та 

вироблення практичних навиків планування інвестиційних проектів з допомогою 

спеціалізованих програмних продуктів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- Порядок складання та аналізу бізнес-плану 

- Зміст розділів бізнес-плану 

- Показники ефективності інвестиційних проектів. 

Студент повинен вміти: 

- • визначити схему фінансування підприємства, оцінити можливість і ефекти-

вність залучення грошових коштів з різних джерел; 

 • розробити найбільш ефективний план розвитку підприємства або реалізації 

інвестиційного проекту;  

• програти різні сценарії розвитку підприємства, варіюючи значення чинників, 

здатних вплинути на його фінансові результати;  

• сформувати стандартні фінансові документи, розрахувати найбільш пошире-

ні фінансові показники; 

 • підготувати бізнес-план інвестиційного проекту, що повністю відповідає мі-

жнародним вимогам. 
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Програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки магістрів. 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль 1. Бізнес-планування 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Складання та аналіз бізнес-планів 
Тема 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання Сутнісна характерис-

тика бізнес-плану. Цілі розробки бізнес-плану. Формування інформаційного поля 

бізнес-плану. Загальна методологія розробки бізнес-плану. 

Тема 2. Передумови розробки бізнес-плану. Логіка процесу стратегічного пла-

нування на підготовчій стадії. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та за-

гроз для бізнесу. Виявлення сильних і слабких сторін фірми. Визначення місії фі-

рми. Формулювання цілей діяльності фірми. Аналіз стратегічних альтернатив і 

вибір стратегії. 

Тема 3. Технологія розробки основних розділів бізнес-плану. Структура бізнес-

плану. Логіка розробки бізнес-плану. Вимоги до стилю написання та оформлення 

бізнес-плану. 

Тема 4. Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів і 
стратегічної оцінки бізнесу. Використання інформаційних систем для бізнес-

планування. Характеристика пакету Project Expert. 
Тема 5. Аналіз ризиків і ефективності інвестиційних проектів.  
Загальне поняття ризику. Види ризиків. Аналіз ефективності проекту. Аналіз чут-

ливості проекту, Аналіз Монте-Карло. Розрахунок точки беззбитковості. 
Тема 6. Оформлення інвестиційних проектів згідно з загальноприйнятою ді-
ловою практикою. Методика UNIDO (Організація Об’єднаних Націй із промис-

лового розвитку) для країн, що розвиваються, методика EBRD (Європейський 

банк реконструкції та розвитку). методика фірми Ernst & Young. методика TACIS. 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л лаб. с. р. л лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Бізнес-планування 

Змістовий модуль 1. Складання та аналіз бізнес-планів 

Тема 1. Бізнес-план у ри-

нковій системі господа-

рювання 

14 2 2 10 15 1 4 10 

Тема 2. Передумови роз-

робки бізнес-плану 

14 2 2 10 15 1 - 14 

Тема 3. Технологія розро-

бки основних розділів бі-

знес-плану 

18 2 4 12 15 - - 15 

Тема 4. Автоматизація 

процесів бізнес-

16  4 12 15 2 2 11 
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планування інвестиційних 

проектів і стратегічної 

оцінки бізнесу 

Тема 5. Аналіз ризиків і 

ефективності інвестицій-

них проектів. 

14 2 4 8 15 - - 15 

Тема 6. Оформлення інве-

стиційних проектів згідно 

з загальноприйнятою ді-

ловою практикою. 

14 2 4 8 15 - - 15 

Усього годин 90 10 20 60 90 4 6 80 
5. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Технологія розробки основних розділів бізнес-плану 2  

2 Зміст бізнес-плану підприємства. Створення нового 

проекту. 

2  

3 План збуту. Операційний план. Календарний план 

проекту. План виробництва. 

2  

4 Оптимізація написання бізнес-плану. Розрахунок таб-

лиць Кеш-фло та Прибутки-збитки 

2 2 

5 Аналіз ефективності проекту. 2  

6 Аналіз чутливості проекту, Аналіз Монте-Карло. Роз-

рахунок точки беззбитковості. 

2 2 

7 Моделювання плану збуту, формування собівартості 

продукту. 

2  

8 Фінансування проекту.  2  

9 Створення звітів, Побудова графіків. Таблиці користу-

вача. Деталізація інформації. WHAT-IF аналіз. 

2 2 

10 Актуалізація проекту. 2  

 Усього годин 20 6 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять –  15 год. Підготовка до контрольних заходів 

– 18 год. Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладають-

ся на лекціях  - 27 год. 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
№ 

з/п 

 

Тема самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна    

форма 

1 Тема 1. Технологія розробки основних розділів бізнес-

плану 

9 10 

2 Тема 2. Маркетингові дослідження, планування збуту  11 14 
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3 Тема 3. Матеріально-технічне забезпечення  11 15 

4 Тема 4. Планування персоналу та оплата праці 7 11 

5 Тема 5. Планування витрат на виробництво 11 15 

6 Тема 6. Планування ризиків 11 15 

 Разом 60 80 
Звіт про самостійну роботу подається у вигляді конспекту з кожної теми, 

наведеної у таблиці 6.1. Звіт оформляється в окремому зошиті для самостійної 

роботи, або у вигляді додатків до конспекту лекцій.  

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
При викладанні навчальної дисципліни  «Створення і аналіз бізнес-плану з 

використанням Project Expert»  використовується інформаційно-ілюстративний та 

проблемний методи навчання з застосуванням : 

- лекцій у супроводі мультимедійної презентації; 

- опорного роздаткового графічного матеріалу; 

- індивідуальних завдань при виконанні лабораторних робіт. 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові 

питання (25 тестів, одна правильна відповідь з п’яти запропонованих). 

Контроль самостійної роботи проводиться: - з лекційного матеріалу – шляхом 

перевірки конспектів; - з лабораторних занять – на основі перевірки виконаних 

завдань. Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на лабора-

торних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за такими 

критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, ви-

ділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 0 % – завдання не викона-

но; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 60% – завдання виконано повністю, але містить 

суттєві помилки у розрахунках або в методиці; 80% – завдання виконано повністю 

і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформ-

лення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  

20 15 15 20 15 15 100 
Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

У заліково-екзаменаційній відомості результати навчання проставляються за дво-

ма шкалами – 100-бальною та національною. Позитивні оцінки виставляються 

тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, передбачені ро-

бочою програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами поточного та 

підсумкового контролів не менше 60 балів. 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

90-100  
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82-89  

зараховано 
74-81 

64-73 

60-63 

35-59 не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Створення і аналіз бізнес-

плану з використанням Project Expert" включає такі компоненти: 

1. конспект лекцій на електронному носії; 

2. комплект електронних презентацій; 

3. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Обгрунту-

вання та експертиза бізнес-проектів» студеентами спеціальності 8.03050401 

«Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання/ Гус В.М., Поп-
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