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Силабус навчальної дисципліни 

«ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

АЕРОПОРТУ» 

 

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 Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предмет вивчення навчальної дисципліни передбачає вивчення 

методів організації діяльності та основних положень економіки 

сучасних аеропортів 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни  є формування теоретичних знань і 

практичних навичок раціональної організації діяльності та 

вирішення економічних проблем сучасних аеропортів з 

урахуванням сучасних тенденцій глобалізації та особливостей 

функціонування інфраструктури ринку авіаційних перевезень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

набути наступні компетентності. 

Знати: 

- види та форми економічного та правового нагляду за аеропортом; 

- основи теорії економіки і організації діяльності аеропорту; 

- механізм управління економічними та фінансовими результатами 

аеропорту; 

- основні фактори впливу на економічні результати авіаційної та 

неавіаційної діяльності аеропорту; 

- систему встановлення аеропортових та аеронавігаційних зборів  в 

Україні; 

- види витрат та нарахування зборів аеропорту; 

- методи та стратегії планування економічної діяльності 

аеропорту; 

Уміти:  

- здійснювати аналіз факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища підприємства; 

- формувати і визначати склад і структуру ціни; 

- вирішувати основні задачі, пов'язані з вибором цінової політики і 

визначенням оптимального рівня цін в конкретних умовах 

господарювання з урахуванням динаміки кон'юнктури ринку.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Даний курс покликаний дати студентам уявлення про методи 

економіки та організації діяльності аеропортів, ці знання 

(компетентності) будуть в нагоді випусникам при подальшому 

працевлаштуванні.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Правове регулювання діяльності аеропортів. 

Економічний нагляд щодо аеропортів. 

Володіння аеропортами, контроль над ними і управління їх 

діяльністю. 



 

Управління неавіаційною діяльністю аеропорту. 

Фінансування інфраструктури аеропорту. 

Порядок нарахування аеропортових зборів 

Нарахування зборів за обслуговування повітряного руху.  

Витрати аеропорту. 

Методи економічного ціноутворення аеропорту. 

Збори за наземне обслуговування. 

Управління економічною та фінансовою діяльністю аеропорту.  

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  «Менеджмент», 

«Соціально-ринкові комунікації» 

Пореквізити є базою для вивчення таких дисциплін як: «Бізнес-процеси в 

авіації», «Аналіз господарської діяльності суб'єктів авіабізнесу» 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 

вирішувати проблеми підвищення ефективності діяльності 

аеропортів з урахуванням сучасного світового досвіду та вимог 

ринку авіаційних перевезень 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник          Командровська В.Є. 

Завідувач кафедри        Ушенко Н.В.  
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