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Силабус навчальної дисципліни 

«ЕФЕКТИВНІСТЬ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» 
 

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на повітряному 
транспорті) 

Галузь знань: 27 Транспорт 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового 
переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 
кредити СКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

Дисципліна «Ефективність авіаційних перевезень» надас необхідні 
теоретичні та практичні основи знань та вмінь для вивчення 
технологічних предметів з професійної підготовки у сфері 
транспортних технології. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок критичного 
мислення, здатності вільно оріентуватися у великому масиві 
сучасної інформаціі, формування системи наукових знань та 
практичних навичок професійної підготовки управління 
повітряними перевезеннями у сфері оцінки ефективності 
управління та функціонування компонентів транспортних процесів 
для ефективного прийняття рішень на повітряному транспорті. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

- самостійно визначати критеріі ефективності; 
- самостійно розробляти моделі оцінки ефективності авіаційних 

перевезень для прийняття рішень; 
- самостійно проводити розрахунки за побудованими моделями 

оцінки ефективності з використанням прикладних програм; 
- аналізувати отримані результати розрахунків за моделями 

оцінки ефективності та формувати рекомендацій для особи, що 
приймае рішення. 

Як можна користуватися 
набутими знаниями i 
уміннями (компетентності) 

Знания принципів та законів загальної теоріі розвитку дозволяс 
сформувати проблеми оцінки ефективності повітряних перевезень; 
скласти методи та розробити моделі оцінки ефективності 
повітряних перевезень; розробити проект рекомендацій на основі 
оцінки ефективності повітряних перевезень з метою оптимізації 
управлінських рішень. 

Навчальна логістика Зміст  дисципліни:  Поняття якості та ефективності при організації 
авіаперевезень. Критеріі ефективності авіаперевезень. Економічна 
ефективність. Технічна ефективність. Ефективність управління. 
Позасистемна ефективність. Фактор невизначеності та 
ефективність. Ресурсний підхід забезпечення ефективності 
авіаперевезень. Загальні показники ефективності діяльності 
авіапідприсмств. Показники ефективності використання праці 
(персоналу). Показники ефективності використання виробничих 
фондів та фінансових коштів. Методи та моделі визначення 
технічної ефективності авіаційних перевезень. Методи визначення 
якості  та  експлуатаційної ефективності  авіаційних перевезень. 
Методи    визначення    економічної    ефективності   авіаційних 



 перевезень. 
Види занять: лекціі, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити «Авіаційні пасажирські перевезення», «Авіаційні вантажні 

перевезення»    та   с   базою   для   вивчення    таких   дисциплін,   як: 

«Техніко-економічні дослідження розвитку транспорту», 

«Управління якістю, ризиками та аудит авіапідприсмств» та інш і. 

Пореквізити Знания з ефективності авіаційних перевезень можуть бути 

використані під час написания бакалаврської роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ HAY 

Науково-технічна бібліотека HAY: 
1. Костромина Е.В. Авиационный маркетинг - М.: HAY ВКШ 
«Авиабизнес», 2003r. — 383c. 
2. Экономика, организация и планирование гражданской авиации / Под 
ред. А.В. Мирошникова. М.: Транспорт, 1983. 240 с. 

Репозитарій HAY: 

1. Шувалова О.С. Роль державних авіаційних підприсмств у розвитку 

національного законодавства а авіаційній галузі.- Київ: HAY, 2012. 

2. Потапенко С.О. Організація  системи  інформаційного 

забезпечення взаеморозрахунків у комерційній діяльності авіакомпаній. 

- Київ: HAY, 2010. 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, навчальна 

лабораторія кафедри, комп’ютер 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Організації авіаційних перевезень 

Факультет Транспорту, менеджменту i логістики 

Викладач(i) 

 

 

 
Фото за 

бажанням 

БОРЕЦЬ ІРИНА ВАЛЕРІІВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к п н. 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id—0%200%200%20%0  20 

%2011463 

Тел.: 044 406-70-94 

E-mail: iryna.borets@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.102 

Оригінальність навчальної 
 

 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40772 
 

Розробник 

Завідувач кафедри 

Борець І.В. 

Юн Г. М. 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id
mailto:iryna.borets@npp.nau.edu.ua
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Силабус навчальної дисципліни 

«НАЙМЕНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ» 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 
загальноуніверситетського переліку 

Семестр  

Обсяг дисципліни, 
кредити СКТС/години 

 

Мова викладання  

Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями i 

уміннями (компетентності) 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 
Види занять: 

Методи навчання: 

Форми навчання: 

Пререквізити  

Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 

НТБ HAY 

 

Локація та матеріально- 
технічне забезпечення 

 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

 

Кафедра  

Факультет  

Викладач(i)  

 
ФоТо за 

бажанням 

ПІБ 
Посада: 

Вчений ступінь: 
фaЙл викладача: 

Тел.: 

E-mail: 

Робоче місце: 
 

Оригінальність навчальної 
 

 

 

Лінк на дисципліну  

 
 

Розробник ПІБ викладача 


