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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМНИЦТВА» 
Спеціальність: 076 «Підприємництво,торгівля та  

біржова діяльність» 

  

 
 

Рівень вищої освіти Перший (Бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дисципліна «Потенціал і розвиток підприємництва» – це 

поєднання вітчизняного і зарубіжного досвіду вартісного 

обгрунтування господарських рішень з урахуванням внутрішніх 

компетенцій та зовнішніх можливостей підприємства 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою дисципліни є доступним чином ознайомити 

майбутнього фахівця з новітніми засобами і результатами 

вивчення проблем економіки та їх адаптація до умов 

господарювання в авіаційній сфері, якій притаманна перманентна 

змінюваність.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Перелік компетенцій, яких набуде студент після 

опанування даної дисципліни: Знати: характеристику структури 

потенціалу підприємства та визначення основних елементів 

потенціалу; новітні теоретичні підходи до формування та 

прикладний інструментарій оцінки потенціалу сучасних 

підприємств; основи ринкової економіки стосовно 

закономірностей, принципів і особливостей формування, розвитку 

та оцінювання потенціалу; основні поняття, методи та підходи, які 

використовуються у вітчизняній та міжнародній практиці при 

оцінюванні потенціалу підприємства; найважливіші чинники і 

критерії, які враховуються при оцінюванні потенціалу 

підприємства. Вміти: - уміти оперативно приймати управлінські 

рішення стосовно професійної діяльності; визначати, аналізувати 

проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та 

розробляти заходи щодо їх вирішення; вміти здійснювати 

теоретичні і прикладні дослідження у сфері 

підприємницької,торговельної та біржової діяльності з 

використанням сучасних методів і технологій; впроваджувати 

інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного 

функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних і 

біржових структур; визначати основні фактори формування та 

розвитку потенціалу підприємства; оцінювати рівень 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства за допомогою 

існуючих методів; визначати основні конкурентні переваги 

підприємства; використовувати різноманітні прийоми та методи 

для оцінювання вартості підприємств; аналізувати та 

використовувати нормативно-правові документи з оцінки вартості 

підприємства та його складових; планувати заходи щодо 

формування потенціалу підприємства;  визначати ринкову вартість 



окремих складових елементів потенціалу підприємства. 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Даний курс покликаний сприяти формуванню у студентів 

компетентності: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні 

знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та 

аналізувати інформацію з різних джерел), етичні зобов’язання, 

здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і 

уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до 

нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти 

успіху; розуміння сутності категорії потенціал підприємства, 

здатність до аналізу складових потенціалу підприємств, побудови 

моделі потенціалу підприємства. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутнісна характеристика потенціалу 

підприємства. Формування потенціалу підприємства: поняття і 

загальна модель. Особливості формування виробничого 

потенціалу підприємства. Конкурентоспроможність потенціалу 

підприємства. Теоретичні основи вартісної оцінки потенціалу 

підприємства. Методичні підходи до оцінки вартості потенціалу 

підприємства. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і 

споруд. Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання. 

Нематеріальні активи і методи їх оцінювання. Трудовий потенціал 

підприємства та його оцінювання. Прикладні аспекти оцінювання 

потенціалу підприємства. 

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  

Методи навчання: При вивчення навчальної дисципліни 

використовуються наступні методи навчання: пояснювально-

ілюстративний метод; метод проблемного викладу; 

репродуктивний метод; частково-пошуковий метод; дослідницький 

метод. інноваційні методи: (робота в малих групах, семінар-

дискусія, мозкова атака, презентація, ділові ігри, кейси).  

Форми навчання: денна та заочна. 

Пререквізити Курс базується на базується на знаннях, отриманих в 

результаті вивчення навчальних дисциплін: «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Економіка праці і 

соціально-трудові відносини». 

Пореквізити Курс є базою для вивчення таких дисциплін як: 

«Ціноутворення суб’єктів господарювання», «Управління 

підприємницькими ризиками» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Добикіна О. К. Потенціал підприємства: формування та 

оцінка : навч. посіб. / О. К. Добикіна, В. С. Рижиков, С. В. 

Касьянюк, та ін. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. 

2. Афанасьєв М. В., Мартіянова М. П., Боровик М. В. 

Конспект лекцій з начальної дисципліни "Потенціал і розвиток 

підприємства" у електронному вигляді. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус, аудиторії теоретичного навчання (2.414, 2.218 та ін.) 

Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до Інтернету 

Програмне забезпечення: MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен 

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 

Авторський курс. Основною задачею викладання 

дисципліни є забезпечення студентів економічними знаннями, що 

сприяють комплексному розумінню процесів, що відбуваються в 

Україні, що впливають на діяльність вітчизняних підприємств, що 

допомагає підготовці студентів до майбутньої самостійної 

діяльності. Таким чином, вивчення даної дисципліни формує в 

майбутніх фахівців систему поглядів і знань, що згодом 

допоможуть їм у вивченні різних економічних процесів. 

Лінк на дисципліну  
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