
(Ф 21.01 – 03) 

 Силабус навчальної дисципліни 
«СУЧАСНІ МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ» 
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 вибіркововго компонента ОП 

Курс 1 
Семестр 2 
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) 

Метою викладення дисципліни є формування у слухачів теоретичних знань і 

практичних навичок використання світового досвіду з управління 

персоналом, що базується на унікальних кількісних оцінках та взаємозв’язку 

стратегії транспортних підприємств з ключовими показниками ефективності 

(успіху) функціональних підрозділів  і окремих робітників. 
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; 

 Доносити свої знання, рішення і підґрунтя їх прийняття до фахівців і 

нефахівців в ясній і однозначній формі; 

 Забезпечувати безпеку людей і навколишнього середовища під час 

професійної діяльності та реалізації проєктів у сфері транспортних систем і 

технологій; 

 Керувати складними технологічними та виробничими процесами 

транспортних систем та технологій, у тому числі непередбачуваними і 

такими, що потребують нових стратегічних підходів; 

 Організувати роботу персоналу, забезпечувати його професійний розвиток 

та об’єктивне оцінювання. 
Як можна  Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 



користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 Здатність до дослідження і управління функціонуванням транспортних 

систем та технологій; 

 Здатність формулювати, аналізувати технологічні, технічні, економічні та 

фінансові проблеми на авіаційному транспорті, які можуть бути пов’язані  як 

з комерційною практикою, так і з транспортними операціями; 

 Здатність застосовувати методи моделювання та оптимізації для 

дослідження та підвищення ефективності функціонування авіаційних 

транспортних систем і процесів їх управління. 
Навчальна 

логістика 
Зміст дисципліни: Модуль № 1 «Концептуальні моделі стратегічного 

управління персоналом транспортних підприємств» 
Тема 1. Концептуальні підходи до управління персоналом. 
Тема 2. Динаміка функцій управління персоналом. 
Тема 3. Правове забезпечення кадрових служб підприємств. Кадрове 

діловодство вітчизняних підприємств. 
Тема 4. Організаційні структури служби управління персоналом 

транспортних підприємств. 
Тема 5. Збалансована система показників транспортного підприємства. 

Складова навчання та розвитку персоналу транспортного підприємства. 

Бізнес-процеси управління персоналом. 
Тема 6. Ключові індикатори збалансованої системи показників та їх 

каскадування за рівнями ієрархії. Кількісне визначення цінності працівника 

транспортного підприємства. 
Тема 7. Кількісне визначення цінності посад для транспортного підприємства. 

Матриці компетенцій. Формування справедливого мотиваційного механізму 

транспортного підприємства  у грейдовій системі оцінки посад. 
Тема 8. Кількісна оцінка іміджу транспортного підприємства на ринках праці. 
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» 
Пореквізити Навчальна дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін, як: 

«Транспортно-експедиторська діяльність», «Інженерне забезпечення 

авіаційних перевезень», «Математичні методи моделювання та оптимізації 

транспортних систем і процесів» 
Інформаційне 

забезпечення 
з репозитарію та 

фонду НТБ НАУ 

1. Управління персоналом : навч. посібник для вузів / М.Д. Виноградський [ та 

ін.] ; Київський економічний ін-т менеджменту . - К. : Центр навчальної 

літератури, 2016. - 500 с. 
2. Лук'янихін, В. О.     Менеджмент персоналу: навч. посібник для вузів / В.О. 

Лук'янихін. - Суми : Університетська книга, 2015. - 590 с. 
3. Дерев’янко Т.А., Данілова Т.Г. Використання оцінки персоналу в системі 

навчання робітників сфери туризму / Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Рекреаційний потенціал Прикарпаття», І-Ф, 2018. – С. 

133 – 139.  
Інформаційні ресурси в інтернеті  
1. Адизес І. Тренінг «Створення команди». – Електронний ресурс. -  

http://www.h-c-dev.ru/srd/url_7_2.html 
2. Адизес І. Відео-лекція «Тип робітника «Мертвий пінь» http://www.h-c-

dev.ru/srd/url_9_2.html  

http://lib.pstu.edu/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KN&P21DBN=KN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.h-c-dev.ru/srd/url_7_2.html
http://www.h-c-dev.ru/srd/url_9_2.html
http://www.h-c-dev.ru/srd/url_9_2.html


3. Адизес І. Відео-лекція "Хто такий лідер". http://www.h-c-

dev.ru/srd/url_4_2.html 
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 
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_wor

ks&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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