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Силабус навчальної дисципліни 

«ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

АВІАПІДПРИЄМСТВ» 

 

Освітньо-професійна програма: «Економічна безпека авіаційного 

транспорту» 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом дисципліни є сукупність моделей можливих станів 

економічних об’єктів в майбутньому, дослідження закономірностей 

та способів розробки економічних прогнозів авіапідприємств. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у здобувачів вищої освіти 

професійних компетенцій щодо основ, методів та аналізу та розробки 

практичного інструменту прогнозування економічних процесів, 

визначення можливих станів підприємства у майбутньому, 

дослідження закономірностей їх розвитку за різних умов, розробка 

оптимальних програм та планів на основі здійснених прогнозів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати: методологію прогнозування економічних процесів, основні 

функції управління економічними процесами, прогнозування 

економічного росту, прогнозування розвитку виробничих зв’язків, 

методи прогнозування та оцінку прогнозів. 

Вміти: науково обґрунтовувати передумови, які необхідних для 

прийняття управлінських рішень, а саме: науковий аналіз тенденцій 

зміни соціально-економічних процесів; визначення множини 

можливих варіантів розвитку соціально-економічних процесів 

виходячи з наявних тенденцій та поставлену мету розвитку; 

оцінювання ймовірних результатів рішень, які приймаються; 

обґрунтування напрямків розвитку у соціально-економічній та 

науково-технічній сферах.  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність розробляти та управляти проектами. 

Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень. 

Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та 

людського розвитку. 

Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.  

Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень.  

Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

Здатність розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Економічне прогнозування, основні напрямки та 



його принципи. Зміст та призначення прогнозування економічного 

розвитку авіапідприємства. Послідовність розробки прогнозів 

економічного розвитку авіапідприємств. Методи розробки 

економічних прогнозів авіапідприємств. Моделювання як метод 

прогнозування  економічного розвитку авіапідприємства. Оцінка 

якості економічних прогнозів авіапідприємств. 

Види занять: лекції та практичні заняття. 

Методи навчання: робота в малих групах; кейс-метод; семінар-

дискусія; проблемні лекції; пояснювально-наочний виклад. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях з таких дисциплін, як: 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Теорія ймовірності і 

математична статистика», «Оптимізаційні методи та моделі», 

«Статистика», «Планування і контроль на підприємстві», «Стратегія 

підприємства», «Оцінка економічної діяльності підприємств», 

«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», 

«Економіка підприємства», «Фінанси» 

Пореквізити Навчальна дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін, як: 

«Прогнозне моделювання за допомогою R», «Управління проектами 

та економічними ризиками на авіатранспорті» 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і 

соціального розвитку: навчальний посібник / МОН. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 408с. 

2. Андронов А. М., Хижняк А. Н., Туголуков С. М. Прогнозирование 

перевозок пассажиров на воздушном транспорте/ под ред. А. М. 

Андронова.  – Москва: Транспорт, 1983. – 183 с. 

3. Мишкін Л.В. Прогнозирование развития авиационной техники: 

теория и практика. – 2-е изд., испр. и доп.  – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 

2008. – 328 с. 

4. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: 

навчальний посібник/ МОН.  – Київ: Кондор, 2009. – 194 с. 

5. Довгий С.О., Бідюк П.І., Трофимчук О.М., Савенков О.І. Методи 

прогнозування в системах підтримки прийняття рішень.  – Київ: 

Азимут-Україна, 2011. – 608 с. 

6. Снитюк В.Е. Прогнозирование. Модели, методы, алгоритмы: 

учебное пособие.  – Київ: Маклаут, 2008. 

7. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: 

навчальний посібник.  – Київ: ЦНЛ, 2003. – 188 с. 

8. Калина А.В., Конева М.І., Ященко В.А. Современный 

экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): 

учебно-методическое пособие/ МАУП – 3-е изд., перераб. и доп.  – 

Киев, 2003. – 416 с. 

9. Марінцева К. В. Авіаційні пасажирські перевезення: курс лекцій/ 

НАУ. – Київ, 2007. – 160 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=164516&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=164516&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=164516&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=262700&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=262700&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=262700&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=199317&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=199317&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269591&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269591&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269591&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=290174&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=290174&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=107700&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=107700&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=168503&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=168503&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=168503&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=168503&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=173962&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=173962&lang=uk-UA


 

Викладач(і) КРАВЧУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент 

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

menu/47-kafedra-ekonomiki-povitryanogo-

transportu/sklad-kafedri-ekonomiki-povitryanogo-

transportu/148-kravchuk-nataliya-mikolajivna  

Тел.: (044)-406-77-39 

E-mail: nataliia.kravchuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.307, 2.417 

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