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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В АВІАЦІЇ» 
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) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є цілі, зміст та 

технології розробки бізнес-плану як інструменту управління в 

авіації. Дисципліна вивчає механізми та методи планування 

окремих показників господарської діяльності і об’єднання їх в 

єдиний комплексний документ – бізнес-план.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчення 

теоретичних основ і конкретних методів  з планування основних 

показників господарсько-фінансової діяльності (розвитку) 

авіаційних підприємств та/чи реалізації ними підприємницького 

проекту.   

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Перелік компетенцій, яких набуде студент після 

опанування даної дисципліни:  

Знати: методику розробки бізнес-плану; вимоги до 

підготовчої стадії розробки бізнес-плану; структуру та порядок 

оформлення бізнес-плану; методи розробки окремих розділів 

бізнес-плану;  особливості розробки та оформлення бізнес-плану 

авіаційних підприємств. 

Вміти: визначати цілі розробки та структуру бізнес-проекту; 

застосовувати стратегічне планування при виборі альтернативи для 

розвитку бізнесу; визначати структуру і послідовність розробки 

бізнес-проекту в  авіаційній сфері; досліджувати фактори 

зовнішнього середовища і розробляти маркетинговий план; 

досліджувати фактори внутрішнього середовища і розробляти 

план забезпечення ресурсами; визначати організаційні аспекти 

бізнесу, розподіляти обов'язки і відповідальність за реалізацію 

бізнес-проекту; розробляти стратегію фінансування, оцінювати 

ризики і поріг рентабельності бізнес-проекту;  презентувати бізнес-

проект. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Даний курс покликаний сприяти формуванню у студентів 

компетентності: здатність окреслювати сфери застосування 

бізнес-планування в авіації, визначати параметри організації 

планового процесу; застосовувати методичний інструментарій 

бізнес-планування в авіації, орієнтований на успішне 

функціонування або реалізацію проєкту, здійснювати аудит та/або 

попереднє експертне оцінювання бізнес-планів. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Бізнес-план в ринковій системі 

господарювання. Особливості бізнес-планування в авіації. Процесу 

стратегічного планування. Структура, розробка й оформлення 



бізнес-плану. Складові бізнес-плану. Рекомендації щодо складання 

бізнес-плану авіаційних підприємств. 

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  

Методи навчання: При вивчення навчальної дисципліни 

використовуються наступні методи навчання: пояснювально-

ілюстративний метод; метод проблемного викладу; 

репродуктивний метод: (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: «Мікроекономіка», 

«Економіка підприємства» «Прогнозування та макроекономічне 

планування суб’єктів господарювання», «Управління 

інфраструктурою авіа бізнесу» 

Пореквізити Курс є базою для вивчення таких дисциплін як: «Бізнес-

процеси в авіації», «Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів в 

авіації», «Бізнес-моделі суб’єктів господарювання», «С-аналіз в 

підприємництві». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Кучеренко Віктор Романович, Карпов Володимир 

Анатолійович, Маркітан Олександр Сергійович Бізнес-планування 

фірми: навчальний посібник.  – Київ: Знання, 2006. – 424 с 

2. Барроу Колін, Барроу Пол, Браун Роберт Бізнес-план: 

практичний посібник. – 3-е вид.  – Київ: Знання, 2001. – 285 с. 

3. Македон В'ячеслав Владиславович Бізнес-планування: 

навчальний посібник/ Дніпропетровський ун-т економіки та права.  

– Київ: Центр учбової літ-ри, 2016. – 236 с. 

4. Литвиненко Сергій Леонідович Комплекс бізнес-

планування вантажних авіакомпаній/ С. Л. Литвиненко.   

5. Попов В. М. Збірник бізнес-планів з коментарями і 

рекомендаціями/ Попов В.М., ред. – 4-е вид., перероб. і доп.  – 

Київ: ЦУЛ, КноРус, 2003. – 382 с. 

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 

диференційований залік, тестування 

Кафедра Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ШУЛЯР НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

Посада: старший викладач 

Тел.: (044)406-74-98 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12080  

E-mail: shulyarnm@gmail.com 

Робоче місце:  

корпус 2, 2.419/2 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс. Даний курс відіграє важливу роль у 

підготовці кваліфікованого персоналу, який відповідає сучасним 

умовам і нагальним потребам розвитку авіаційного бізнесу. 

Лінк на дисципліну http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41346 

 

 


