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ВСТУП 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Управління надійністю та ефективністю 

транспортних систем і технологій» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і 

оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених 

наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів. 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Місце, мета, завдання навчальної дисципліни. 

Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних 

дисциплін  підготовки  фахівців в області організації перевезень і транспортних систем. 

Метою викладення дисципліни є формування системи наукових знань та практичних навичок у 

фахівців з транспортних технологій у сфері ефективного функціонування  транспортних систем і 

технологій та забезпечення авіаційних перевезень. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 оволодіння основними поняттями в сфері авіатранспортних систем; 

 оволодіння методологією та методами аналізу транспортних систем; 

 оволодіння основними принципами та прийомами моделювання процесів в транспортних 

системах та прийняття рішень різної складності; 

 формування навичок проведення системного аналізу на транспорті. 

           1.2. Результати навчання, які дає можливість досягти навчальна дисципліна. 

 Відшуковувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних, інших 

джерелах, аналізувати і об’єктивно оцінювати інформацію у сфері транспортних систем і технологій та з 

дотичних міжгалузевих проблем; 

 Вільно обговорювати державною та іноземною мовами питання професійної діяльності, проектів 

та досліджень у сфері транспортних систем і технологій усно і письмово; 

 Приймати ефективні рішення у сфері транспортних систем і технологій з урахуванням 

технічних, соціальних, економічних та правових аспектів, генерувати і порівнювати альтернативи, 

оцінювати потрібні ресурси і обмеження, аналізувати ризики; 

 Розробляти нові та удосконалювати існуючі транспортні системи та технології, визначати цілі 

розробки, наявні обмеження, критерії ефективності та сфери використання; 

 Керувати складними технологічними та виробничими процесами транспортних систем та 

технологій, у тому числі непередбачуваними і такими, що потребують нових стратегічних підходів; 

 Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу, розробки та удосконалення 

транспортних систем та технологій; 

 Досліджувати теоретичні і експериментальні моделі оцінки надійності та ефективності 

транспортних технологій за видами транспорту. 

1.3. Компетентності, які дає можливість здобути навчальна дисципліна. 

 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 Здатність розробляти проєкти та управляти ними; 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 Здатність до дослідження і управління функціонуванням транспортних систем та технологій; 

 Здатність до визначення та застосування перспективних напрямків моделювання транспортних 

процесів; 

 Здатність до управління вантажними перевезеннями за видами транспорту; 

 Здатність до управління пасажирськими перевезеннями за видами транспорту; 

 Здатність використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних 

задач у сфері транспортних систем та  технологій; 

 Здатність застосовувати методи моделювання та оптимізації для дослідження та підвищення 

ефективності функціонування авіаційних транспортних систем і процесів їх управління. 

1.4. Міждисциплінарні зв’язки. 

Дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін, як «Методологія прикладних досліджень у 

сфері транспортних технологій (за видами)», «Управління проектами в транспортній галузі», «Управління в 
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інтегрованих транспортних системах» та є базою для вивчення подальших дисциплін, а саме: 

«Транспортно-експедиторська діяльність», «Інженерне забезпечення авіаційних перевезень», «Математичні 

методи моделювання та оптимізації транспортних систем і процесів», «Курсовий проєкт “Управління 

проектами в транспортній галузі”». 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного 

навчального модулю, а саме:  

– навчального модуля № 1 «Управління надійністю та ефективністю транспортних систем і 

технологій», який є логічною завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 

дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її 

виконання. 

2.2. Модульне структурування та інтегровані вимоги до кожного модуля 

Модуль № 1 «Управління надійністю та ефективністю транспортних систем і технологій»  
Інтегровані вимоги модуля №1:  

У результаті вивчення модуля студент повинен  
знати: 

 основні поняття та визначення теорії транспортних систем та технологій і їх значення в управлінні 

сучасними транспортними організаціями; 

 напрямки використання сучасних технологій в системах ефективного управління підприємством; 

 структуру, функції та можливості авіатранспортних систем; 

 перспективи розвитку сучасних технологій і транспортних систем. 

           Вміти:  
 досліджувати теоретичні і експериментальні моделі оцінки надійності та ефективності 

транспортних технологій; 

 планувати етапи розробки та впровадження методів моделювання та оптимізації транспортних 

систем в діяльність організації; 

 досліджувати і управляти функціоналом транспортних систем та технологій; 

 застосовувати методи моделювання та оптимізації для дослідження та підвищення ефективності 

функціонування авіаційних транспортних систем і процесів їх управління. 

Тема 1. Мета і завдання дисципліни. Основні поняття і визначення. Поняття системи. 

Класифікація систем. Терміни і поняття в області системного підходу. Властивості систем та їх 

використання. 

Тема 2. Концепція ефективності і надійності транспортних систем в організації авіаційних 

перевезень. Системний підхід у дослідженні авіатранспортних систем. Визначення основних етапів 

дослідження. Дерево цілей функціонування авіатранспортної системи. Вибір критеріїв ефективності. 

Тема 3. Методи вивчення законів функціонування авіатранспортних систем. Застосування теорії 

складних мереж у дослідженні функціонування авіатранспортних систем. Застосування регресійного аналізу 

для прогнозування попиту. Загальні положення щодо оцінювання ефективності автоматизації виробничих 

процесів авіапідприємств.  

Тема 4. Опис авіатранспортної системи. Структура авіатранспортної системи та функції її елементів. 

Попит на авіаційні перевезення. Мережа авіаційних маршрутів. Авіакомпанії. Аеропорти. Організація 

повітряного руху.  

Тема 5. Аналіз авіатранспортної системи України. Огляд транспортної і логістичної інфраструктури. 

Аналіз показників функціонування елементів авіатранспортної системи України. Попит на авіаційні 

перевезення. Аналіз показників функціонування авіапідприємств. Визначення структури мережі авіамаршрутів. 

Тема 6. Моделювання функціонування авіатранспортних систем. Прогнозування попиту на 

авіаційні перевезення. Моделювання функціонування аеропортів. Стратегії розвитку регіональної мережі 

аеропортів. Поетапний метод управління розвитком мережі аеропортів. Оптимізації параметрів системи 

обслуговування пасажирів в аеровокзалах.  

Тема 7. Моделювання функціонування авіакомпаній та їх підсистем. Декомпозиція мережі 

авіамаршрутів. Методи планування частоти рейсів на мережі маршрутів авіакомпанії. Моделі оптимізації 

доходів авіапідприємства. Організаційно-технологічні умови функціонування авіаперевізника.  
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Тема 8. Методи визначення економічної ефективності функціонування авіатранспортних систем. 

Визначення прибутку, прибутковості авіаперевезень. Завдання управління прибутковістю польотів, 

ціноутворення в режимі реального часу (Yield Management Model). Оцінка економічної ефективності 

лізингу літаків. 

  

2.3. Тематичний план. 

 
2.4. Завдання на контрольну (домашню) роботу (ЗФН). 

Контрольна (домашня) робота з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення 

теоретичних та практичних знань та вмінь у сфері ефективного функціонування  транспортних систем і 

технологій та забезпечення авіаційних перевезень. 

 Мета контрольної (домашньої) роботи полягає у розробці нових та удосконаленні існуючих 

транспортних систем та технологій, у визначенні цілі розробки, наявних обмежень, критеріїв ефективності 

та сфери використання. 

Дана контрольна робота є важливим етапом у підготовці майбутнього фахівця з організації 

перевезень і управління на транспорті.  

Навчальні матеріали затверджуються протоколом засідання випускової кафедри, доводяться до 

відома студента індивідуально і виконуються відповідно до методичних рекомендацій. Номер варіанту 

теоретичної частини та завдання дорівнює сумі трьох останніх цифр індивідуального навчального плану 

студента. 

Час, відведений на виконання роботи – 8 годин самостійної роботи. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 « Управління надійністю та ефективністю транспортних систем і технологій » 

1.1 
Мета і завдання дисципліни. 2 семестр 1 семестр 

13 2 2 9 10 2 - 8 

1.2 
Концепція ефективності і надійності транспортних систем в 

організації авіаційних перевезень 
13 2 2 9 10 2 - 8 

1.3 
Методи вивчення законів функціонування авіатранспортних 

систем 
13 2 2 9 10 2 - 8 

1.4 
Опис авіатранспортної системи. 

13 2 2 9 
2 семестр 

14 - 1 13 

1.5 Аналіз авіатранспортної системи України 13 2 2 9 14 - 1 13 

1.6 Моделювання функціонування авіатранспортних систем 14 2 2 10 14 - 1 13 

1.7 Моделювання функціонування авіакомпаній та їх підсистем 13 2 2 9 14 - 1 13 

1.8 
Методи визначення економічної ефективності 

функціонування авіатранспортних систем 
16 

2 

2 
2 10 13 - 1 12 

1.9 Модульна контрольна робота №1 12 - 2 10 - - - - 

1.10 Контрольна (домашня) робота (ЗФН) - - - - 8  - - 8 

1.11 Підсумкова семестрова контрольна робота (ЗФН) - - - - 13 - 1 12 

Усього за модулем №1 120 18 18 84 120 6 6 108 

Усього за навчальною дисципліною 120 18 18 84 120 6 6 108 
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2.5. Перелік питань для підготовки до підсумкової контрольної роботи. 

Перелік питань та зміст завдань для підготовки до підсумкової контрольної роботи, розробляються 

провідним викладачем кафедри відповідно до робочої програми, затверджується на засіданні кафедри та 

доноситься до відома студентів. 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Методи навчання  

При вивченні 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. 

3.2. Рекомендована література  

Базова література 

3.2.1. Акімова Т.А. Методика визначення конкурентоспроможності аеропорту. / Т.А. Акімова // 

Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – №15. – С. 234-238 

3.2.2. Транспорт і зв'язок України – 2018. Статистичний збірник [Текс]/ за ред. Н.С. Власенко. – К.: 

ТОВ «Август Трейд» - 272с. 

3.2.3 Козлюк І.О. Моделювання процесів функціонування авіаційного транспорту з метою 

прогнозування показників його діяльності. / І.О. Козлюк // Наукоємні технології. 2017.- №8 (20). С. 100-105. 

3.2.4. Марінцева К.В. Наукові основи та методи ефективного функціонування авіатранспортних 

систем: монографія/ К.В. Марінцева. – К.: НАУ, 2014. – 504с.   

Допоміжна література 
3.2.5. Steven Show. Airline Marketing and Management. British Library Cataloguing in Publication Data 

Shaw, Stephen, 2017. - Airline marketing and management. - 6th ed. 1. Airlines - Management 2. Airlines - 

Marketing I. Title/ by Stephen Shaw. Ashgate Publishing Company. – P. 336. 

 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернет 

3.3.1. www.avia.gov.ua  

3.3.2. https://mtu.gov.ua/timeline/Aviatransport.html  

3.3.4. https://ips.ligazakon.net/document/TM028161 

3.3.5. https://visnyk-geo.knu.ua/wp-content/uploads/2016/04/13-63.pdf  

 

 

http://www.avia.gov.ua/
https://mtu.gov.ua/timeline/Aviatransport.html
https://ips.ligazakon.net/document/TM028161
https://visnyk-geo.knu.ua/wp-content/uploads/2016/04/13-63.pdf


 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма 

навчальної дисципліни 
«Управління надійністю та ефективністю 

транспортних систем і технологій» 

Шифр 

документа 
СМЯ НАУ  

РП 19.01–01–2021 

Стор. 8 із 9 

 
4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах 

відповідно до табл.4.1.  

Таблиця 4.1     

Вид 

навчальної роботи 

Мах кількість балів 

Денна  

форма навчання 

Заочна  

форма навчання 

1-2 семестри 

Модуль № 1 «Управління надійністю та ефективністю транспортних систем і технологій» 

Види навчальної роботи бали бали 

Виконання лабораторних робіт (10б х 8) 80 (сумарна) 40 (сумарна) 

Виконання контрольної роботи (домашньої) – 30 

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 

студент має набрати не менше 
48 балів – 

Підсумкова семестрова контрольна робота – 30 

Виконання модульної контрольної роботи №1 20 – 

Усього за модулем №1 100 100 

Усього за дисципліною 100 

 

Залікова рейтингова оцінка визначається ( в балах та за національною шкалою) за результатами  

виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру. 

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 семестрова рейтингова оцінка, перераховується в оцінку за національною шкалою 

та шкалою ECTS. 

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

заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та індивідуального навчального плану 

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

тощо. 

4.6. 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 
введен-

ня 
зміни Зміненого Заміненого Нового 

Анульо- 
ваного 

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 
 


