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Силабус навчальної дисципліни 

«ІНФРАСТРУКТУРА АВІАЦІЙНОГО 

ТРАНСПОРТУ» 

 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

Галузь знань: 07 Управління та 

адміністрування   
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предмет вивчення навчальної дисципліни передбачає вивчення 

складові інфраструктури авіаційного транспорту, що забезпечує 

можливість безпечних польотів в повітряному просторі і 

можливість перевантаження вантажів та пересадки пасажирів на 

наземні види транспорту.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є отримання знань про сутність, 

структуру та функції інфраструктури авіаційного транспорту, 

принципи організації її роботи, взаємодію складових авіаційної 

інфраструктури. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

набути наступні компетентності: 

Знати: 

- основні категорії: аеропорт, аеродром, хендлінг, кейтерінг, 

інфраструктура, державно-приватне партнерство, аутсорсінг, 

концесія, сервісний оператор; 

-  характеристики та структуру інфраструктури авіаційного 

транспорту;  

- методи організації  інфраструктури авіаційного транспорту;  

- етапи та методи планування інфраструктури авіаційного 

транспорту;  

- основні вимоги до елементів інфраструктури авіаційного 

транспорту; 

- особливості організації діяльності хендлінгових та 

кейтерінгових структур; 

- особливості взаємодії елементів інфраструктури авіаційного 

транспорту з учасниками авіаційних перевезень. 

Вміти: 

- організовувати діяльність елементів інфраструктури 

авіаційного транспорту; 

- діагностувати стан елементів інфраструктури авіаційного 

транспорту  для досягнення результату;  

- аналізувати результати діяльності елементів інфраструктури 

авіаційного транспорту; 

- практично використовувати знання щодо організація елементів 

інфраструктури авіаційного транспорту. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Даний курс покликаний дати студентам уявлення про існуючі 

елементи інфраструктури повітряного транспорту, її роль у  

забезпеченні безпечних польотів в повітряному просторі, 



 

обслуговуванні пасажирів та обробку багажу та пошти. Ці вміння 

(компетентності) будуть в нагоді випусникам при подальшому 

працевлаштуванні.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Сутність та завдання  інфраструктури авіаційного транспорту. 

Складові елементів інфраструктури авіаційного транспорту. 

Державне регулювання діяльності інфраструктури авіаційного 

транспорту. 

Організація взаємодії елементів інфраструктури авіаційного 

транспорту. 

Особливості оцінювання результатів інфраструктури авіаційного 

транспорту.  

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  

Методи навчання: проблемного навчання (проблемного 

викладення матеріалу, створення проблемних ситуацій, групова 

дискусія); частково-пошуковий (евристичних запитань); 

дослідницький (наукові доповіді, наукові повідомлення). 

Форми навчання: Очний (offline, online), заочний 

Пререквізити базується на знаннях таких дисциплін, як  «Бізнес-процеси в 

авіації», «Менеджмент» 

Пореквізити є базою для вивчення таких дисциплін як: «Економіка і організація 

діяльності аеропорту» та ін. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус аудиторії 2.414, 2.218 та ін. 

Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до інтернету 

Програмне забезпечення: MSOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційний залік 

Кафедра Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) КОМАНДРОВСЬКА ВЕРОНІКА ЄВГЕНІВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/32-kafedra-
ekonomiki/sklad-kafedri-ekonomiki-ta-biznes-
tekhnologij/145-komandrovska-veronika-evgenivna 

Тел.: (044)406-74-98 

E-mail: nataliia.kryvytska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.419/1 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність дисципліни забезпечується її спрямованістю і 

відповідністю цілям та завданням підприємницької діяльності в 

авіації, а також необхідністю формувати у фахівців здатність 

використовувати інфраструктуру авіаційного транспорту з 

урахуванням провідного світового досвіду і досягати успішної 

діяльності учасників процесу авіаційних перевезень.  

Лінк на дисципліну  

 

Розробник          Командровська В.Є. 

Завідувач кафедри        Ушенко Н.В.  
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http://feba.nau.edu.ua/details-menu/32-kafedra-ekonomiki/sklad-kafedri-ekonomiki-ta-biznes-tekhnologij/145-komandrovska-veronika-evgenivna

