
   

                                                      (Ф 03.02 – 110) 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний авіаційний університет 

Факультет транспорту, менеджменту і логістики 

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг 

 

 

УЗГОДЖЕНО 

Декан ФТМЛ 

 

______________ О.Ільєнко 

 

«___»____________2019 р. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

 

______________ А. Гудманян 

 

«___»____________2019 р. 

 

  

 
Система менеджменту якості 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни 

«Організація підприємства авіації спецпризначення» 

 

 

 

Галузь знань:  27  «Транспорт» 

Спеціальність: 275  « Транспортні технології (на повітряному  транспорті)» 

 

Освітньо-професійна програма: «Організація авіаційних робіт і послуг» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекс: РМ-7-275/19-2.1.2 

Індекс: РМ-12-275/19-2.1.2 

 

 

 

СМЯ НАУ РП 19.02-01-2019 

Форма 

навчання 

Семес

тр 

Усього 

(годин/креди

тів ECTS) 

Лекції Практ. 

заняття 

Самості

йна 

робота 

КР  Форма сем. 

контролю 

Денна: 1 135/4,5 17 34 84 КР-1с Екзамен 1с 

Заочна 1 105/3,5 8 8 89 КР-1с Екзамен 1с 



 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Організація підприємства авіації спецпризначення» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 19.02-01-2019 

стор. 2 з 11 
 

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни «Організація підприємства авіації 

спецпризначення» розроблено на основі освітньої програми та робочих навчальних планів № 

РМ-7-275/19, № РМ-12-275/19 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 

«Магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» освітньо-

професійної програми «Організація авіаційних робіт і послу» та відповідних нормативних 

документів. 

 

 

Робочу програму розробила: 

к.е.н., доцент кафедри,  

організації авіаційних робіт та послуг ____________________ /Герасименко І.М./ 

 

 

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри спеціальності                   

275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» освітньо-професійної програми 

«Організація авіаційних робіт і послуг» - кафедри організації авіаційних робіт та послуг, 

протокол № _20__ від «_01_»_____10_____2019р. 

 

 

Завідувач кафедри _____________________________ /Разумова К.М./ 

 

 

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-редакційної ради 

ФТМЛ, протокол №___ від «___» __________ 2019 р. 

 

 

Голова НМРР _________________________________ /Шевченко І.В. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень документа – 3б 

Плановий термін між ревізіями – 1 рік 

Контрольний примірник 

 



 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Організація підприємства авіації спецпризначення» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 19.02-01-2019 

стор. 3 з 11 
 

ЗМІСТ 

сторінка 

Вступ ........................................................................................................................................................ 4 

1. Пояснювальна записка .................................................................................................................... 4 

1.1 Заплановані результати .................................................................................................................... 4 

1.2. Програма навчальної дисципліни ................................................................................................... 4 

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................................................... 7 

2.1. Структура навчальної дисципліни ................................................................................................. 7 

2.2. Курсова робота ................................................................................................................................. 7 

2.4. Перелік питань для підготовки до екзамену…………………………………………………......8 

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ........................................................................... 8 

3.1. Методи навчання .............................................................................................................................. 8 

3.2. Рекомендована література (базова і допоміжна) .......................................................................... 8 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті................................................................................................... 8 

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ..................................... 9 



 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Організація підприємства авіації спецпризначення» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 19.02-01-2019 

стор. 4 з 11 
 

 

ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних 

рекомендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої 

розпорядженням № 071/роз від 10.07.2019 р., №088/роз від 16.10.2019 р. та відповідних 

нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.1. Заплановані результати 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця в області організації авіаційних робіт і послуг. 

Метою викладення дисципліни є оволодіння студентами знань з технології організації 

підприємства авіації спецпризначення для складання правоустановчих та ведення договірних і 

звітних документів на авіапідприємстві. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- вивчення основних положень державного регулювання діяльності підприємств; 

- оволодіння теоретичними знаннями та отримання практичних навиків по організації 

діяльності підприємств авіації спецпризначення. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути таких 

компетентностей: 

- технології заснування власної справи та системи нормативно-правових актів по 

створенню підприємства та веденню його діяльності в Україні; 

- зміст та перелік установчих документів суб’єкта господарської діяльності; 

- основні процедури ліцензування та сертифікації діяльності підприємств спецавіації; 

- алгоритм дій по припиненню діяльності суб’єкта господарської діяльності; 

- специфіка оформлення договірної та звітної документації підприємств авіації 

спецпризначення; 

- самостійне розроблення Статуту або Положення з діяльності суб’єкта господарської 

діяльності; 

- забезпечування виконання вимог нормативних та правових документів у діяльності 

підприємства авіації спецпризначення; 

- запроваджування заходів з виконання алгоритму дій по припиненню діяльності суб’єкта 

господарської діяльності; 

- самостійне розроблення договорів та інші документи господарської діяльності підприємства 

авіації спецпризначення. 

Навчальна дисципліна «Організація підприємства авіації спецпризначення» базується на 

знаннях таких дисциплін: «Страхування авіаційних робіт», «Управління проектами авіації 

спецпризначення» та інших. 

 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 

одного навчального модуля, а саме:  

- модуль №1 «Організація підприємства авіації спецпризначення», який є логічно 

завершеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає 

проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 
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Окремим другим модулем є курсова робота (КР), яка виконується у 1-му семестрі. КР є 

важливою складовою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, 

набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни. 

Модуль №1 «Організація підприємства авіації спецпризначення» 

Тема 1. Дослідження ринку авіаційних робіт і послуг. 

Етапи дослідження ринку авіаційних робіт і послуг. Планування діяльності 

новоствореного авіапідприємства спецпризначення. 

Тема 2. Аналіз та прогнозування попиту авіаційних робіт і послуг.  

Методи збору даних і види аналізу. Визначення майбутніх замовників на авіаційні роботи 

та послуги. 

Тема 3. Технологія заснування власної справи в Україні. 

Організаційно-правові форми організації підприємств. Механізм створення власної 

справи. Технологія заснування власної справи. 

Тема 4. Законодавча база створення підприємства і його реєстрації. 

Загальні положення Закону України «Про підприємства в Україні». Зміст Закону України 

«Про підприємництво». Повноваження органів місцевого самоврядування щодо організації 

підприємницької діяльності. 

Тема 5. Організація підприємницької діяльності авіапідприємств в Україні.  

Підприємництво як сучасна форма господарювання. Договірні взаємовідносини та 

партнерські відносини в підприємницькій діяльності.  

Тема 6. Державна реєстрація підприємства авіації спецпризначення. 

Порядок реєстрації підприємства авіації спецпризначення в органах місцевого 

самоврядування. Порядок відкриття рахунків в банківських установах та отримання печаток в 

дозвільній службі. Порядок реєстрації та обліку в деяких державних органах. Порядок 

реєстрації та обліку платників податків в органах державної податкової служби. 

Тема 7. Установчі документи як правова основа створення підприємства. 

Права та обов’язки засновників підприємства. Статут підприємства. Положення про 

підприємство. Колективний договір. Вимоги до змісту установчих документів авіапідприємств 

різних форм власності. 

Тема 8. Специфіка міжнародної підприємницької діяльності. 

Особливості міжнародного підприємництва. Регулювання міжнародного підприємництва. 

Політика розвитку міжнародного підприємництва в Україні. 

Тема 9. Інвестиційний клімат для новоствореного авіаційного підприємства та методи 

його дослідження. 

Інвестиційний потенціал. Визначення, угрупування і використання чинників, що 

впливають на інвестиційний клімат. Методи оцінки інвестиційних характеристик. 

Тема 10. Договірна та звітна документація підприємства авіації спецпризначення. 

Специфіка штатного розпису та кошторису авіапідприємства в залежності від виду 

діяльності. Види типових договорів авіапідприємства. Види обов’язкової звітної документації 

підприємств авіації спецпризначення. Порядок оформлення та подання звітної документації. 

Тема 11. Управління змінами в організації підприємства авіації. 

Причини, які викликають необхідність змін в організації підприємства авіації. Фактори, 

які сприяють і заважають проведенню організаційних змін. Вибір методу здійснення 

організаційних змін. 

Модуль №2 «Курсова робота» 

Курсова робота (КР) виконується у першому семестрі, відповідно до затверджених в 

установленому порядку методичних рекомендацій.  

Метою курсової роботи є закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та 

вмінь щодо організації та економічної діяльності підприємства авіації спецпризначення. 
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Цілі курсової роботи полягають у закріпленні теоретичних і практичних знань і вмінь 

щодо технології заснування власної справи, організації підприємницької діяльності та 

управління підприємством авіації спецпризначення в Україні.  

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни. 

 

№ 

п/п 

Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

У
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
Р

С
 

У
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль № 1 «Організація підприємства авіації спецпризначення» 

1.1 
Дослідження ринку авіаційних робіт і 

послуг 

1 семестр 1 семестр 

8 2 2 4 6 - - 6 

1.2 
Аналіз та прогнозування попиту 

авіаційних робіт і послуг 
10 2 2 6 8 2 - 6 

1.3 

Технологія заснування власної справи в 

Україні. Законодавча база створення 

підприємства і для  реєстрації 

12 2 
2 

2 
6 8 - 2 6 

1.4 
Організація підприємницької діяльності 

авіапідприємств в Україні 
12 2 

2 

2 
6 10 2 - 8 

1.5 
Державна реєстрація підприємства авіації 

спецпризначення 
10 2 2 6 8 - 2 6 

1.6 

Установчі документи як правова основа 

створення підприємства. Специфіка 

міжнародної підприємницької діяльності. 

16 2 

2 

2 

2 

8 8 - 2 6 

1.7 

Інвестиційний клімат для новоствореного 

авіаційного підприємства та методи його 

дослідження. 

12 2 
2 

2 
6 10 2 - 8 

1.8 
Договірна та звітна документація 

підприємства авіації спецпризначення 
10 2 

2 

2 
4 8 - 2 6 

1.9 
Управління змінами в організації 

авіапідприємства  
9 1 

2 

2 
4 9 2 - 7 

1.10 Модульна контрольна робота №1 6 - 2 4  - - - 

Усього за модулем № 1 105 17 34 54 75 8 8 59 

Модуль № 2 «Курсова робота» 

2.1 Виконання та захист курсової роботи 

«Організація та управління 

підприємством» 

30 - - 30 

1 семестр 

30 - - 30 

Усього за модулем № 2 30 - - 30 30 - - 30 

Усього за 1 семестр 135 17 34 84 105 8 8 89 

Усього за навчальною дисципліною 135 17 34 84 105 8 8 89 
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2.2. Курсова робота. 

Курсова робота (КР) виконується у першому семестрі, відповідно до затверджених в 

установленому порядку методичних рекомендацій.  

Мета КР: поглиблення теоретичних знань та практичних навичок щодо організації та 

економічної діяльності підприємства авіації спецпризначення під час вивчення матеріалу 

навчальних модулів. 

Цілі курсової роботи полягають у розширенні теоретичних знань і закріпленні практичних 

навичок щодо технології заснування власної справи, організації підприємницької діяльності та 

управління підприємством авіації спецпризначення в Україні 

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному 

порядку відповідно до «Методичних рекомендацій з виконання курсової роботи з дисципліни 

«Організація підприємства авіації спецпризначення» для студентів відповідної спеціальності та 

освітньо-професійної програми. Час, потрібний для виконання  курсової роботи – до30 годин 

самостійної роботи . 

 

2.3. Перелік питань для підготовки до екзамену. 

Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються провідними 

викладачами та затверджуються протоколом засідання кафедри та доводяться до відома 

студентів.  

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративний метод; 

– метод проблемного викладу; 

– репродуктивний метод; 

– дослідницький метод. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, самостійному 

вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирішенні задач з організації 

підприємства авіації спецпризначення. 

Базова література 

3.2.1. Гриньов А.В. Організація та управління на підприємстві. – Харків: Вид.дім 

«ІНЖЕК», 2004. – 329 с. 

3.2.2. Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності затв. 

Постановою КМУ від 25 травня 1998 р. №740 

3.2.3. Державне управління і менеджмент : навч. посіб. у таблиця і схемах / Г. С. Одінцова, 

Г. І. Мостовий, О. Ю. Амосов та ін. ; [за. заг. ред. Д -ра екон. наук, проф. Г.С. Одінцової].–Х.: 

ХарРІДУ УАДУ, 2002. –492 с. 

3.2.4. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / З. Є. Шершньова,  В. М. 

Багацький, Н. Д. Гетманцева; За заг. ред. З. Є. Шершньової. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 

Допоміжна література 

3.2.5.Абаджи А.Р., Черняк В.І, Жуковський А.Г. Підприємництво в Україні. Юридичний і 

економічний аспекти. – Одеса, 2005 р. 

3.2.6. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятия. – М., 2002. 

3.2.7. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. -К.: Кондор, 

2005. - 434 с. 

3.2.8. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - 4-те вид. - К.:Каравела, 2007. - 584 с. 
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3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті 

3.3.1. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

3.3.2. http://www.avia.gov.ua/front/printer/23193 

    3.3.3. http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik  

         3.3.4.  https://www.khai.edu/ru/site/aviatsionno-kosmicheskaya.html 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 

 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Вид навчальної роботи 1 семестр 

Виконання тестових завдань на  

практичних заняттях 

Модуль №1 Модуль №1 

30 (сумарна) 60 (сумарна) 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної  

роботи №1 студент має набрати не 

менше 

18балів - 

Виконання модульної контрольної роботи 

№1 
30 - 

Усього за модулем №1 60 60 

Семестровий екзамен 40 40 

Усього за дисципліною 100 

Модуль №2 

Вид навчальної роботи Мах кількість балів 

 Денна та заочна форма навчання 

Виконання курсової роботи 60 

Захист курсової роботи 40 

Виконання та захист курсової роботи  100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку. 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 

відомості модульного контролю. 

4.4. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами 

виконання та захисту курсової роботи в балах, за національною шкалою та шкалою ECTS 

заноситься до відомості модульного контролю. 

http://www.avia.gov.ua/front/printer/23193
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik
https://www.khai.edu/ru/site/aviatsionno-kosmicheskaya.html
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4.5. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок, у 

балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS. 

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е 

тощо. 

4.7. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами 

виконання та захисту курсової роботи, крім відомості модульного контролю, заноситься також 

до навчальної картки, залікової книжки та Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.8. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата ознайом-
лення 

Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис особи, 

яка 
внесла зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
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