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 Силабус навчальної дисципліни 
«АВІАТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА ТА ПЛАНУВАННЯ» 

Освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на 

транспорті (повітряному)» 

 
Галузь знань: 27  «Транспорт» 

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

 
Спеціалізація:  275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента ОП 
Курс 1 
Семестр 1 
Обсяг дисципліни,  
кредити 

ЄКТС/години 

4,0/120 

Мова викладання Українська, англійська 
Що буде вивчатися 

(предмет 

вивчення) 

Дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення 

технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації перевезень.  
 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати (мета) 

 Kypc спрямований на формування у слухачів дослідницьких навичок з теорії 

та практики формування авіатранспортної політики міжнародного і 

вітчизняного рівнів, планування розвитку її окремих складових, а також з 

правових та економічних проблем авіаційної системи 
 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 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; 

 Забезпечувати безпеку людей і навколишнього середовища під час 

професійної діяльності та реалізації проєктів у сфері транспортних систем і 

технологій; 

 Виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, планувати та 

здійснювати відповідні наукові і прикладні дослідження; 

 Презентувати результати науково-дослідницької діяльності, готувати 

наукові публікації, брати участь у науковій дискусії на наукових конференціях, 

симпозіумах та здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти 
 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 Здатність працювати в міжнародному контексті; 

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

 Здатність розробляти проєкти та управляти ними; 

 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

 Здатність до дослідження і управління функціонуванням транспортних систем 

та технологій; 

 Здатність використовувати знання нормативно-правової бази, яка визначає 

функціонування авіатранспортної галузі, закони й принципи функціонування 

складних систем у поєднанні із потрібними математичними інструментами для 

опису функціонування і розвитку авіаційних транспортних технологій. 



Навчальна 

логістика 
Зміст дисципліни: Модуль № 1 «Методологічні аспекти авіатранспортної 

політики та планування»  
Тема 1. Цілі та основні принципи авіатранспортної політики та планування. 
Тема 2. Планування провізної ємності авіакомпаній. 
Тема 3. Положення про тарифи у двосторонніх угодах. 
Тема 4. Авіатранспортна політика по відношенню до комерційної діяльності 

авіакомпаній. 
Тема 5. Авіатранспортна політика в області національного регулювання 

авіаційного транспорту. 
Тема 6. Авіатранспортна політика в області багатостороннього регулювання 

авіаційного транспорту. 
Тема 7. Політика щодо доступу до основного ринку. 
Тема 8. Політика щодо нерегулярних авіаперевезень. Політика щодо діяльності 

аеропортів. 
Види занять: лекції, лабораторні заняття 
Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод;метод проблемного 

викладу;репродуктивний метод;дослідницький метод 
Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях таких дисциплін, як: «Методологія 

прикладних досліджень у сфері транспортних технологій (за видами)», 

«Управління проектами в транспортній галузі», «Управління в інтегрованих 

транспортних системах», «Управління ланцюгами постачань та логістичними 

центрами» 
Пореквізити Навчальна дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Математичні 

методи моделювання та оптимізації транспортних систем і процесів», 

«Науково-дослідна практика у сфері організації перевезень і управління на 

транспорті (повітряному)» 
Інформаційне 

забезпечення 
з репозитарію та 

фонду НТБ НАУ 

1. Керівництво з регулювання міжнародного повітряного транспорту (Doc 

9626), ІСАО 
2. Політика та інструктивний матеріал в галузі економічного регулювання 

міжнародного повітряного транспорту (Doc 9587), ІСАО 
3. Керівництво з прогнозування повітряних перевезень (Doc 8991), ІСАО 
4. Типові угоди ІСАО про повітряні сполучення, видання ІСАО 
5. Планування діяльності підприємства. Практикум [Текст]: навч. посіб. / 

[Андреюк Н. В., Скопенко Н. С., Пашнюк Л. О.]; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. - Київ: Київський університет, 2015. - 191 с. 
6. Планування комерційної діяльності [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Г. М. Тарасюк. - К. : Каравела, 2015. - 400 с. 
Інформаційні ресурси в Інтернет 
1. https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209626_ru.pdf 
2. https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209626_en.pdf 
3. https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209587_ru.pdf 
4. https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209587_en.pdf 

Локація та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, ноутбук, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження 

тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль) 
Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Диференційований залік, тестування 

Кафедра Організації авіаційних перевезень 
Факультет Факультет транспорту, менеджменту і логістики 

https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209626_ru.pdf
https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209626_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209587_ru.pdf
https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209587_en.pdf


 
 

Фото за 

бажанням 

Викладач(і) ДЕРЕВ’ЯНКО ТАМАРА АНТОНІВНА 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент 
Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=

uk&user=YAOyOEIAAAAJ 
https://orcid.org/0000-0002-1199-0324 

Тел.: 044 406-70-94 
E-mail: tamara.derevianko@npp.nau.edu.ua  
Робоче місце: 2.113а 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською та англійською мовами 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34200 
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