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Опис навчальної дисципліни
оволодіння комплексом знань і умінь для планування всіх етапів підприємницького
циклу і складання бізнес-плану
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; захист індивідуального бізнес-плану;
тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: ПМК (залік)
Знання з дисциплін «Підприємництво», «Маркетинг», «Менеджмент», «Організація
торгівлі»
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач

 використовувати базові знання й уміння критичного мислення, аналізу
та синтезу в професійних цілях (ПР01);
 застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення
завдань за різних практичних ситуацій (ПР02);
 використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології
обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації (ПР04);
 організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації
з різних джерел для формування баз даних (ПР05);
 демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної
діяльності та брати відповідальність за результати (ПР07).

Назва теми
1. Предмет, зміст та
завдання курсу
"Бізнес-план"
Тема 2. Бізнес-план в
системі
планування
діяльності підприємства

Тема 3. Визначення бізнесплану, цілі та задачі бізнеспланування
Тема 4. Структура та зміст
розділів
бізнес-плану,
особливості
розробки
резюме
Тема
5.
Технологія
складання
розділу
“Характеристика
підприємства».
Розробка
резюме
Тема 6. План маркетингу:
зміст,
структура
та
особливості складання
Тема 7. Зміст розділу “План
виробництва”. Особливості
розробки
розділу
“Торговельний план”
Тема 8. Організаційний
план як складова частина
бізнес-плану
Тема 9. Методика розробки
фінансового плану
Тема 10. Формування звітів
та оформлення бізнес-плану.
Презентація інвестиційного
проєкту

 здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу (К01);
 здатність застосовувати отримані знання в
практичних ситуаціях (К02);
 навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій (К05);
 здатність до пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних джерел (К06);
 здатність
виявляти
ініціативу
та
підприємливість (К08).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Теоретичні основи бізнес-планування
Відвідування
занять;
обговорення
матеріалу занять; завдання самостійної
роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Підготовка рефератів на теми: «Особливості
розробки і зміст бізнес-планів підприємств
різних направлень діяльності», «Особливості
структури і змісту бізнес-плану підприємства
сфери послуг», «Особливості структури і змісту
бізнес-плану виробничого підприємства».
Розробка індивідуальної концепції
майбутнього інвестиційного проекту

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; виконання навчальних завдань;
завдання самостійної роботи; поточна
модульна робота
Модуль 2. Структура та зміст розділів бізнес-плану
Відвідування занять; захист домашнього Збір цифрових даних для складання
завдання; обговорення матеріалу занять; індивідуального бізнес-плану
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; індивідуальний проєкт
Відвідування занять; захист домашнього Збір даних щодо загальних тенденцій розвитку
завдання; обговорення матеріалу занять; вибраного сегменту бізнесу
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної
роботи;
індивідуальний
проєкт;
Відвідування занять; захист домашнього Опис ситуації на ринку товарів/послуг,
завдання; обговорення матеріалу занять; обраних для дослідження.
виконання навчальних завдань; завдання Розрахунок прогнозованих обсягів реалізації
самостійної роботи; тестування;
продукції/послуг
поточна модульна робота
Відвідування занять; захист домашнього Розробка календарного плану індивідуального
завдання; виконання навчальних завдань; проекту та витрат за проектом
завдання
самостійної
роботи;
індивідуальний проєкт
Відвідування занять; захист домашнього Визначення структури управління та плану
завдання; обговорення матеріалу занять; персоналу в індивідуальному проекті
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; індивідуальний проєкт
Відвідування занять; захист домашнього Розрахунок основних фінансово-економічних
завдання; обговорення матеріалу занять; показників індивідуального проекту
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; індивідуальний проєкт
Відвідування занять; захист домашнього Підготовка
презентації
індивідуального
завдання; виконання навчальних завдань; проекту
захист індивідуального проєкту; поточна
модульна робота
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Програма для розрахунку фінансової частини бізнес-плану Project Expert
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання і захист індивідуального
бізнес-плану
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (9 балів); виконання навчальних завдань (6 балів)
15
Модуль 2 (теми 4-10): відвідування занять (21 балів); завдання самостійної роботи (6 балів);
37
поточна модульна робота (10 балів)
Залік (захист індивідуального бізнес-плану)
48
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

