
(Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«БІЗНЕС-ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дисципліна «Бізнес-проектування розвитку підприємства»  включає 

вивчення принципів і факторів розробки та реалізації бізнес-

проектів.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Мета навчального курсу:  формування системи знань щодо 

розробки бізнес-проектів, аналізу їхньої ефективності в умовах 

ринкових відносин, вивчення закономірностей і механізму розробки 

бізнес-проектів для підприємств та юридичних осіб; набуття вмінь 

використовувати ці закономірності в практиці інвестування. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Ефективному  управлінню суб‘єктом господарювання, зокрема: 

розуміння економічних категорій, нормативно-правової бази, 

наукових засад бізнес-проектування, його сутності, етапів 

проведення, критеріїв визначення доцільності та економічної 

ефективності уміння проводити дослідження і надавати наукове 

обґрунтування раціонального інвестування відповідно до 

економічної політики підприємства, регіону або держави в цілому, а 

також правильно інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вивчення дисципліни «Бізнес-проектування розвитку 

підприємства» забезпечує формування таких компетентностей як: 

здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень; навички застосовувати 

інноваційні підходи в діяльності різних структур, здійснювати 

аудит та/або попереднє експертне оцінювання бізнес-планів. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  Основні положення бізнес проектування. 

Комерційний (маркетинговий) аналіз бізнес-проекту. Технічний 

аналіз бізнес-проекту. Екологічний аналіз бізнес-проекту. 

Інституційний аналіз бізнес-проекту. Соціальний аналіз бізнес-

проекту. Фінансовий аналіз бізнес-проекту. Економічний аналіз 

бізнес-проекту. 

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульних  

контрольних робіт. 

Методи навчання: навчальна дискусія, практичні заняття 



 

 

ф ото 

(індивідуальні та групові вправи, виконання завдань по заповненню 

звітності, тематична дискусія, робота в малих групах); онлайн  

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Бізнес-проектування розвитку 

підприємства» базується на знаннях таких дисциплін, як: 

«Економіка підприємства», « Управлінський та економічний 

аналіз», « Інвестування» 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Бізнес-проектування розвитку 

підприємства» є базою для вивчення таких дисциплін, як: 

«Економічна діагностика та контролінг», «Управління економічним 

потенціалом підприємства», «Проектний менеджмент», формуються 

навички, необхідні для  проходження практик та написання 

магістерської роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Нормативно-правові матеріали до законів України, постанов 

уряду та інші документи за напрямком вивчення. – www.gov.ua. 

2. Верба В.А. Управління розвитком компанії: навч. посіб. / В.А. 

Верба, О.М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2011. – 482 с. 

3. Проектний менеджмент : просто про складне : навч. посібник / В. 

А. Верба, Л. П. Батенко, О. М. Гребешкова та ін. ; за заг. ред. В. А. 

Верби. – К. : КНЕУ, 2009. – 299 с. 

4. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз / Ю.В. Богоявленська – К.: 

Кондор, 2006. – 336 с. 
5. Тимофеєв В.М.  Управління розвитком підприємства: навч. посіб. 

для студ. екон. спец. / В.М. Тимофеєв, Г.С. Чернова; Укр. інж.-пед. 

акад. – Х.: Скорпіон, 2009. – 135 с. 

6. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник для 

студентів ВНЗ / Г. М. Тарасюк. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2012. – 

320 с. 

7. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. / Б. 

М. Щукін — К.: МАУП, 2002. — 128 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-transportu 

Аудиторія теоретичного навчання, практичної підготовки, 

мультимедійний проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Економіка повітряного транспорту 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ДУКСЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  

Вчене звання:  

Профайл викладача:  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view 

Тел.: (044) 406-74-50 

E-mail: oksana.duksenko@npp.nau.edu.ua 

http://www.gov.ua/
http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-transportu
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view


Робоче місце: Україна, 03058, м. Київ,  

пр. Космонавта Комарова 1, 

корпус 2, каб. 417 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін 

вільного вибору студента та є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі 

економіки. 

Лінк на дисципліну  

 

 

 

Розробник          Оксана Дуксенко 

 

 
 

 

 


