
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК30 

2. Назва: Основи бізнес-планування та проектний аналіз 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Судук О.Ю., к.с.-г..н., 

доцент кафедри менеджменту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

− виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 

обґрунтування  управлінських рішень; 

− проявляти навички організаційного проектування; 

− демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним; 

− виконувати дослідження індивідуально та /або в групі під керівництвом лідера. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, курсова робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що формують 

відповідні професійні компетентності відповідного рівня, зокрема, «Вступ до спеціальності», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Планування та організація діяльності підприємства».  

12. Зміст курсу: Тема 1. Сутність поняття проект. Види та ознаки  проектів. Тема 2. 

Генерація бізнес-ідей. Дизайн-мислення. Тема 3. Розробка бізнес-моделі. Тема 4. Особливості 

розробки та структура бізнес-плану. Тема 5. Сутність та інструментарій проектного аналізу. 

Оцінка вартості грошей у часі. Тема 6. Оцінка показників ефективності проекту. Процедура 

прийняття рішень у проектному аналізі. Тема 7. Аналіз ризику і невизначеності у проекті. Тема 

8. Маркетинговий аналіз проекту. Тема 9. Технічний та екологічний аналіз проекту. Тема 10. 

Соціальний та інституційний аналіз проекту. Тема 11. Фінансовий та економічний аналіз 

проекту. Тема 12. Інституційні особливості організації власної справи в Україні. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Должанський І.З., Загородна Т.З. Бізнес-план: технологія розробки. Київ : Центр навчальної 

літератури. 2019. 384 с. 2. Проектний аналіз. В.С. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. Латишева та 

ін. Київ.: Центр учбової літератури. 2007. 384 с. 3. Оливер Кемпкенс Дизайн-мышления. К. : 

«Форс». 2020. 224 с. 4. Олександр Остервальдер, Ив Пинье Построение бизнес-моделей. 

Настольная книга стратега и новатора. К. : Альпина Паблиш Украина. 2017. 288 с. 5. Гетало 

В.П., Гончаров Г.О., Колысник А.В. Бізнес-планування: Навч. пос. К.: Видавничий дім 

«Професіонал». 2017. 280 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. - лекції, 24 год. - практичні заняття, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання); семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 

ділові ігри; презентації, дослідження, обговорення, експертиза проектних рішень, виконання 

курсової роботи. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці 4 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань; 

написання курсової роботи 

16. Мова викладання: українська. 

 

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

Кожушко 

Розробник к.с.г.н., доцент                                                                                                 О.Ю. Судук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

1. Code: ОК30 

2. Title: Fundamentals of business planning and project analysis 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: I (bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2 

6. Semester when the discipline is studied: 4 

7. Number of established ECTS credits:5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olena Suduk, PhD in 

Agriculture, associate professor at management department 

9. Results of studies: after discipline’s studying, the student will be able to: 

− identify skills of search, collection and analysis of information, calculation of indicators to justify 

management decisions; 

− show organizational design skills; 

− demonstrate skills of independent work, flexible thinking, openness to new knowledge, be critical 

and self-critical; 

− perform research individually and / or in a group under the guidance of a leader. 

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

independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines that form the relevant 

professional competencies of the appropriate level, in particular, "Introduction to the specialty", 

"Management", "Marketing", "Planning and organization of the enterprise". 

12. Course contents:  

Topic 1. The essence of the concept of project. Types and features of projects. Topic 2. Generation of 

business ideas. Design thinking. Topic 3. Development of a business model. Topic 4. Features of 

development and structure of the business plan. Topic 5. The essence and tools of project analysis. 

Estimating the value of money over time. Topic 6. Evaluation of project performance indicators. 

Decision-making procedure in project analysis. Topic 7. Analysis of risk and uncertainty in the project. 

Topic 8. Marketing analysis of the project. Topic 9. Technical and environmental analysis of the 

project. Topic 10. Social and institutional analysis of the project. Topic 11. Financial and economic 

analysis of the project. Topic 12. Institutional features of the organization of their own business in 

Ukraine. 

13. Recommended educational editions:  

1. Dolzhansky IZ, Zagorodnaya TZ Business plan: development technology. Kyiv: Center for 

Educational Literature. 2019. 384 p. 2. Project analysis. V.S. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. 

Latysheva and others. Kyiv .: Center for Educational Literature. 2007. 384 p. 3. Oliver Kempkens 

Design-thinking. K .: "Force". 2020. 224 p. 4. Alexander Osterwalder, Yves Pinier Building business 

models. A strategist and innovator desktop book. К.: Альпина Паблиш Украина. 2017. 288 p. 5. 

Getalo VP, Goncharov GO, Kolysnik AV Business planning: Textbook. pos. K .: Professional 

Publishing House. 2017. 280 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

28 years old - lectures, 24 hours - practical classes, 98 hours independent work. Together - 150 years. 

Methods: Interactive lectures, lectures-discussions with the use of electronic learning tools (multimedia 

equipment); seminars (individual and group work); business games; presentations, research, discussion, 

examination of project decisions, course work. 

15. Forms and assessment criteria: 

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

Final control (40 points): exam at the end of the 4th semester. 

Current control (60 points): testing, surveys, practical tasks; writing a term paper 

16. Language of teaching:  Ukrainian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Head of the Department of Management,  Professor                                                                L. 

Kozhushko 

Developer Ph.D., Associate Professor                                                                                   O. Suduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


