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Силабус навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА 

АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ» 

 

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 Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Комерційні процеси, як складова розвитку авіаційного транспорту   

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення теоретичних основ, організаційних принципів, 

практичних форм міжнародної комерційної роботи на авіаційному 

транспорті. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Визначенню особливостей міжнародного та національного 

регулювання авіаційних підприємств, особливостей їх комерційної 

діяльності та технологій надання міжнародних транспортних 

послуг в умовах глобалізації, визначенню інструментарію 

підвищення економічної ефективності надання міжнародних 

авіаційних послуг підприємствами транспорту. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Оволодіння знаннями теоретичних та методологічних основ 

організації комерційної діяльності на авіаційному транспорті в 

умовах глобалізації та лібералізації світового ринку перевезень 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Модуль 1. «Сутність організації міжнародної 

комерційної діяльності на авіаційному транспорті» 

Тема 1. Міжнародне регулювання комерційної діяльності на 

авіаційному транспорті. 

Тема 2. Організація дослідження ринку авіаційних перевезень. 

Тема 3. Методи прогнозування перевезень. 

Тема 4. Організація роботи представництва авіакомпанії 

закордоном. 

Модуль 2 «Ефективність надання міжнародної комерційної 

діяльності на авіаційному транспорті в умовах глобалізації ринку» 

Тема 5. Оперативне планування перевезень на повітряному 

транспорті. 

Тема 6. Організація рекламної роботи на повітряному транспорті. 

Тема 7. Розрахунок економічної ефективності відкриття нового 

рейсу авіакомпанії. 

Тема 8. Відповідальність при перевезеннях на повітряному 

транспорті. 

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  



 

 

Фото за 

бажанням 

Пореквізити  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Антонюк Я. М., Шиндировський І. М. 

Комерційна діяльність: навчальний посібник/ МОН України.  –

 Львів: Магнолія 2015. – 332 с.  

Геєць І. О., Прокоп'єва А. А. Міжнародна комерційна діяльність на 

авіаційному транспорті: курс лекцій/ МОН України, Національний 

авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2014. – 64 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318998&lang=uk-UA  
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=293279&lang=uk-UA 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

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.  
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