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СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Обґрунтування та експертиза бізнес-

проектів на підприємствах авіабізнесу» 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

  
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення є закономірності, принципи, методи і 

обґрунтування та експертиза бізнес-проектів на підприємствах 

авіабізнесу в умовах мінливого бізнес-середовища. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни  є формування у майбутніх 

фахівців належних теоретичних знань, практичних умінь і навичок 

застосування універсального інструментарію обґрунтування та 

експертизи бізнес-проектів на підприємствах авіабізнесу для 

досягнення ефективного їх функціонування та розвитку.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

набути наступні компетентності: 

Знати:сутність, зміст і особливості процесу бізнес-проектування на 

підприємствах транспорту; цілі, зміст, етапи, прийоми і методи 

бізнес-планування підприємницької діяльності на підприємствах 

транспорту;  процес та інструментарій бізнес-проектування 

підприємницької діяльності в авіаційних бізнес-структурах;  

методи оцінки ефективності бізнес-проектів;  основні засади 

проектів, ураховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-

технологічні вимоги та можливості; вимоги та умови вибору 

виконавців проектів на конкурсних засадах;  

необхідність та організації інформаційного забезпечення контролю 

над процесами розбудови проекту і його втілення; сутність, зміст 

та алгоритм бізнес-проектування, оцінювання кон'юнктури ринків 

і результатів діяльності у сфері авіабізнесу.  

Вміти: приймати рішення вибору ефективного варіанта бізнес-

проекту; виконувати кількісну оцінку ефективності бізнес-проектів 

за допомогою методів дисконтування та оцінки вартості бізнес-

проекту; виконувати вибір варіанта вкладення капіталу в бізнес-

проект на підприємствах транспорту в умовах невизначеної 

господарської ситуації; вирішувати проблемні ситуації, що 

виникають в процесі розробки та реалізації бізнес-проектів на 

підприємствах; розробляти систему заходів щодо підвищення 

ефективності якості прийняття управлінських рішень в процесі 

розробки та реалізації бізнес-проектів на авіаційних 

підприємствах. 

Формування предметних компетентностей навчальної дисципліни 

має сприяти досягненню результатів навчання, передбачених 

освітньо-професійною програмою другого (бакалаврського) рівня. 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Даний курс покликаний дати студентам освоєння теоретико-
методологічних основ управління вартістю бізнес-проекту на 

підприємствах авіабізнесу та набути вмінь обґрунтовувати 

доцільність та напрями підвищення ефективності процесу бізнес-

проектування на підприємствах авіабізнесу. 
Ці компетентності будуть в нагоді випускникам при подальшому 

працевлаштуванні.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Модуль №1. Теоретичні засади бізнес-проектування на 

підприємствах авіабізнесу 

Тема 1. Теоретичні засади бізнес-проектування 

Тема 2. Механізм обґрунтування бізнес-проекту 

Тема 3. Бізнес-планування проекту 

Тема 4. Інвестиційні дослідження та фінансування бізнес-проекту    

Модуль №2. Особливості обґрунтування та експертизи 

реалізації бізнес-проектів на підприємствах авіабізнесу 
Тема 5. Загальні підходи до планування бізнес-проектів на 

підприємствах авіабізнесу 

Тема 6. Методи оцінки ефективності бізнес-проектів на 

підприємствах авіабізнесу 

Тема 7. Управління вартістю бізнес-проекту на підприємствах 

авіабізнесу 

Тема 8. Кадрове забезпечення виконання проекту на 

підприємствах авіабізнесу 

Методи навчання:  
Традиційні методи:– методи усного контролю: усне опитування; 

диспут (групова дискусія); моделювання та аналіз ситуаційних 

завдань; підготовка усних доповідей; колоквіум, диференційний 

залік; – методи письмового контролю: розв’язання тестових 

завдань, практичних завдань і задач; підготовка та захист 

рефератів за ініціативою студента; контрольні роботи. 

Інноваційні методи: ділові або рольові ігри; аналіз і захист кейсів; 

рейтингування освітніх досягнень студентів. 

Методи самоконтролю: самооцінка студента за питаннями для 

самоконтролю. 

Форми навчання: денна та заочна 

Пререквізити Курс базується на знаннях таких дисциплін, як: «Основи 

менеджменту», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  

Пореквізити Курс є базою для вивчення таких дисциплін як: 

"Управлінське консультування», «Економічна безпека 

підприємств», «Управління конкурентоспроможністю 

підприємств», «Управління діяльністю інтегрованих бізнес-

структур», Управління стартап-проектами 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус аудиторії 2.414, 2.218 та ін. 

Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до Інтернету 

Програмне забезпечення: MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 



Викладач(і) 

  
ТЕРЕЩЕНКО ЕЛЕОНОРА ЮРІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: http://feba.nau.edu.ua/details-menu/32-kafedra-

ekonomiki/sklad-kafedri-ekonomiki-ta-biznes-tekhnologij/403-tereshchenko-

eleonora-juriivna 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2012

609 

Тел.: (044)206-74-98 

E-mail: eleonora.tershchenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.419/1 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Даний  курс відіграє важливу роль у підготовці 

кваліфікованого персоналу з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, який відповідає сучасним умовам і нагальним потребам 

розвитку української економіки. Фахівці в даній сфері можуть 

самостійно здійснювати обґрунтування та оцінку бізнес-проектів 

на підприємствах авіабізнесу та приймати ефективні управлінські 

рішення щодо впровадження.  

Лінк на дисципліну  
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