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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ» 
 

 

 Освітній рівень……………. Перший (бакалаврський) 

Освітня програма …………. 
Менеджмент, Міжнародні 

економічні відносини 

Статус ……………………… вибіркова 

Заняття ………… ..…………. 

Практичні 

5 годин на тиждень 

5 годин 

Форма підсумкового контролю  залік 

Термін викладання денна……. 10 чверть 

Термін викладання заочна ….. 

Мова викладання ……………. 

5 семестр 

українська 

 

 

 

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»:  https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=3667   
 

 

Інформація про викладачів:  

 

Черняк 

Володимир 

Іванович  

Доцент, кандидат технічних наук  

Персональна 

сторінка 
https://mvs.nmu.org.ua/ua/teachers/Chernjak/  

E-пошта: chernyak.v.i@nmu.one 

 

 

 

1. Анотація до курсу  
 

Бізнес-планування – охоплює практично всі функціональні напрями підприємства, 

починаючи від детального опису технології бізнес-проекту і закінчуючи ґрунтовними 

фінансовими розрахунками ефективності господарювання. Важливе значення розробці 

бізнес-плану як детального попереднього аналізу та прогнозу перспектив 

підприємницького проекту відводиться при започаткуванні інновацій на підприємстві. 

Його розробка і контроль реалізації (в подальшому) значно сприяє як підвищенню 

ефективності, так і зниженню ризиків у започаткуванні нових напрямів 

підприємницької діяльності. 

. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=3667
https://mvs.nmu.org.ua/ua/teachers/Chernjak/
mailto:chernyak.v.i@nmu.one
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Мета – формування системи базових знань з методології бізнес-планування і 

практичних навичок підприємницького мислення, розробки та експертизи бізнес-

планів, а також готовності започаткувати та вести власну справу. 

 

Завдання курсу: 

- формування знань щодо сутності бізнес-планування, його цілей, 

інформаційного забезпечення, основних стадій і логіки розробки;  

- - оволодіння методичними підходами до розробки окремих розділів бізнес-

плану; 

- формування навичок обґрунтування бізнес-плану;  

- - набуття вмінь проведення презентації та аудиту бізнес-плану.. 

 

3. Результати навчання: 

 знаходити і оцінювати нові ринкові можливості і формулювати бізнес-ідею; 

 визначати цілі розробки та структуру бізнес-проекту; 

складати як бізнес-план в цілому, так і план маркетингової, виробничої, 

організаційної та фінансової діяльності як структурні елементи бізнес-плану; 

 оцінювати ефективність та ризики бізнес-плану; 

 використовувати різноманітні підходи, методи та способи до складання 

бізнес-плану; 

застосовувати сучасні програмні засоби для автоматизації фінансово - економічних 

розрахунків при бізнес-плануванні 

 презентувати бізнес-проект. 

 

4. Структура курсу 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Вступ до практичних занять з дисципліни "Бізнес-планування" 

Суть поняття “бізнес-план” 

Загальна методологія розробки бізнес-плану 

Джерела отримання та вимоги до якості інформації 

Характеристика  та призначення початкової, підготовчої та основної стадій 

розробки  бізнес-плану 

Формування структури та стандарти розробки бізнес-плану 

Структура бізнес-плану відповідно до стандартів UNIDO 

Початок роботи 

Формування та опис ідеї 

Розробка окремих структурних елементів бізнес-плану  

Маркетинговий план 

Виробничий план 

Розробка окремих структурних елементів бізнес-плану 

Організаційний план 

Розробка окремих структурних елементів бізнес-плану 

Фінансовий план 
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Оцінка ефективності проекту 

Розробка окремих структурних елементів бізнес-плану 

Гарантії та ризики проекту 

Підготовка та представлення презентацій бізнес-проектів 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення*  

Лекційні та практичні заняття проводяться в комп’ютерному класі кафедри 

менеджменту (ауд. 4/98).  

Стандартне програмне забезпечення (Word, Excel, Power Point, Teams) 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365. 

Дистанційна платформа MOODL. 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання 

(якщо 

здобувач 

вищої освіти 

набрав менше 

60 балів та/або 

прагне 

поліпшити 

оцінку) 

Диференційований залік відбувається у формі письмового іспиту, 

залікові білети являють 10 тестових запитань, 2 відкритих 

запитання. 

Кожний тест має один правильний варіант відповіді. Правильна 

відповідь на запитання тесту оцінюється у 6 балів. 

Правильна відповідь на відкрите запитання оцінюється у 20 балів. 

Відкриті запитання оцінюються шляхом співставлення з 

еталонними відповідями.  

Максимальна кількість балів за залік: 100 

Практичні 

/заняття 

Розробка окремих розділів бізнес-плану (5 занять×20 

балів/заняття). 

 

Поточна успішність складається з та оцінок за роботу на 

семінарських/практичних заняттях (оцінюється 5 занять, участь у занятті максимально 

може принести здобувачу вищої освіти 20 балів) в процесі яких оцінюється виконання 

ситуаційних вправ за розділами бізнес-плану, написання есе та ведення дискусій. 

Максимально за поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 
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6.3. Критерії оцінювання розв’язання ситуаційних вправ за розділами бізнес-

плану: 

5 балів: отримано правильну відповідь (згідно з еталоном), використано 

формулу з поясненням змісту окремих її складових, зазначено одиниці виміру. 

4 бали: отримано правильну відповідь з незначними неточностями згідно з 

еталоном, відсутня формула та/або пояснення змісту окремих складових, або не 

зазначено одиниці виміру. 

3 бали: отримано неправильну відповідь, проте використано формулу з 

поясненням змісту окремих її складових, зазначено одиниці виміру. 

2 бали: отримано неправильну відповідь, проте не використано формулу з 

поясненням змісту окремих її складових та/або не зазначено одиниці виміру. 

1 бал: наведено неправильну відповідь, до якої не надано жодних пояснень. 

 

6.4. Критерії оцінювання дискусій: 

5 балів: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне слухання), 

володіння навчальним матеріалом, наведення аргументованих відповідей із 

посиланням на джерела. 

4 бали: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне слухання), 

володіння навчальним матеріалом з незначними помилками за сутністю 

обговорюваних питань. 

3 бали: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне слухання) без 

достатнього володіння навчальним матеріалом, що має стосунок до теми обговорення. 

2 бали: залученість до дискусії викладачем, неуважність, відсутність достатніх 

знань про предмет обговорення. 

1 бал: залученість до дискусії викладачем, небажання брати участь в дискусії, 

відсутність достатніх знань про предмет обговорення. 
 

6.5. Критерії оцінювання есе (індивідуального письмового самостійного 

завдання невеликого обсягу – від 2 до 4 аркушів А4, виконаного у вільному стилі, що 

відображає власні погляди автора на проблему або питання): 

5 балів: наявність заголовку, вступу, однієї-двох тез та аргументів на їхню 

користь, логічного взаємозв’язку між тезою та аргументами, правильна мова 

викладення, наявність висновку, дотримання встановленого обсягу. 

4 бали: наявність заголовку, вступу, однієї-двох тез та аргументів на їхню 

користь, незначні помилки логічного характеру між наведеною тезою та аргументами, 

незначні помилки у мові викладення, наявність висновку, дотримання встановленого 

обсягу. 

3 бали: відсутність одного з обов’язкових структурних елементів есе (заголовку, 

вступу, однієї-двох тез та аргументів, висновку), наявність орфографічних та/або 

граматичних помилок або недотримання встановленого обсягу. 

2 бали: відсутність одного з обов’язкових структурних елементів есе (заголовку, 

вступу, однієї-двох тез та аргументів, висновку), відсутність переконливих аргументів 

на користь тези, значна кількість орфографічних та/або граматичних помилок та/або 

недотримання встановленого обсягу. 

1 бал: неструктурованість роботи, недотримання встановленого обсягу, велика 

кількість орфографічних та/або граматичних помилок, відсутність переконливих 

аргументів на користь тези. 
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7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/ 

System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.   

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту.  

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

робота з дистанційним курсом «Інформаційні системи підтримки діяльності 

організацій» (www.do.nmu.org.ua). 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту. 

  

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два 

тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо здобувач 

вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою 

дистанційної платформи. Здобувачу вищої освітим, чий стан здоров’я є незадовільним 

і може вплинути на здоров’я інших здобувачів вищої освіти, буде пропонуватися 

залишити заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з причини хвороби). 

Практичні заняття не проводяться повторно, ці оцінки неможливо отримати під час 

консультації. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.do.nmu.org.ua/
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7.4 Політика щодо оскарження оцінювання  
Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.5. Бонуси 

Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше 

одного пропуску без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій 

отримують додатково 2 бали до результатів оцінювання до підсумкової оцінки. 

 

7.6. Участь в анкетуванні  
Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освітим 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 

365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення анкет є 

важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно покращення 

змісту навчальної дисципліни «Інформаційні системи підтримки діяльності 

організацій».  

 

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

1. Бізнес-планування підприємницької діяльності: навч. посіб. /   

З. С. Варналій,  Т. Г. Васильців,  Р. Л. Лупак,  Р. Р. Білик. Чернівці:  

Технодрук, - 2019. 264 с. 

2. Макаренко С.М., Олійник М.Н. Бізнес-планування: навч.-метод. посіб. / С.М. 

Макаренко, М.Н. Олійник. – Херсон: «ТОФ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. – 224 с.  

3. Бізнес-планування: навч. посіб. /Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, 

Р.Л. Лупак. – К.: Знання, 2013. – 173 с. 

4. Бескровна Л.О. Бізнес-планування підприємства: навч. посіб. / Л.О. Бескровна. – 

Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2012. – 124 с. 
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