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Силабус навчальної дисципліни 

«СВІТОВА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА» 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська,  англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Транспортні процеси, як складові розвитку сучасної економіки  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення теоретичних основ розвитку транспортної системи. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Досліджувати політику та стратегію розвитку світової 

транспортної системи, економічну ефективність транспортної 

системи та окремих її елементів, варіанти реалізації інтегрованих 

транспортних систем, особливості використання різних видів 

транспорту в умовах інтегрованих транспортних систем.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

здійснювати визначення оптимізаційних рішень при організації 

транспортного процесу. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Модуль 1. «Теоретичні основи розвитку 

світової транспортної системи» 

Тема 1. Транспорт і соціально-економічний розвиток суспільства. 

Тема 2. Світова транспортна географія. 

Тема 3. Особливості міжнародних перевезень за видами 

транспорту. 

Тема 4. Організація міжнародних перевезень. 

Тема 5. Ефективність транспорту. 

Тема 6. Підвищення ефективності світової транспортної системи.  

Тема 7. Транспортна система України. 

Види занять: лекції, семінари 

 

Методи навчання: метод проблемного викладу, семінар-дискусія 

та дебати; дослідницький метод, інтерактивні методи навчання. 

Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 

індивідуальна робота, дискусії, онлайн-навчання, вебінари 

Пререквізити  

Пореквізити  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Марінцева К. В. Наукові основи та методи забезпечення 

ефективного функціонування авіатранспортних систем.  –

 Київ: НАУ, 2014. – 504 с.  

Ивуть Р. Б., Кисель Т. Р. Транспортная логистика: учебно-

методическое пособие.  – Минск: БНТУ, 2012. – 379 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=388106&lang=uk-UA  
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269572&lang=uk-UA 

Семестровий контроль, Тестовий контроль, письмові роботи 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=388106&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=269572&lang=uk-UA


 

 

Фото за 

бажанням 

екзаменаційна методика Екзамен  

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ: Литвиненко Сергій Леонідович  

Посада:  доцент кафедри міжнародної 

економіки 

Вчений ступінь: доцент 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10984 

Тел.: +38(044) 406-77-05 

E-mail: serhii.lytvynenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2 корп. 402 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник          Литвиненко С.Л.  

Завідувач кафедри        Мізюк С.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10984

