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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основним завданням дисципліни «Економіка авіаційної галузі» є 

ознайомлення студентів з основами економічних знань щодо 

особливостей функціонування підприємств повітряного 

транспорту в умовах ринкових відносин, сучасних тенденції та 

закономірностей розвитку світового авіаринку, особливостей 

регулювання міжнародних повітряних перевезень на різних рівнях 

економічної системи, тарифної  політики авіакомпаній залежно від 

обраної бізнес-моделі, інструментів та механізмів стратегічного 

розвитку авіабізнесу й підвищення його конкурентоспроможності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів 

розуміння сутності функціонування авіаційної галузі шляхом 

опанування економічних законів та закономірностей на 

підприємствах повітряного транспорту в умовах ринку; отримання 

знань про основні тенденції розвитку цивільної авіації світу та 

особливості розвитку української авіаційної галузі; набуття 

практичних навичок використання авіаційного лізингу, 

транспортного страхування, планування, калькуляції транспортної 

продукції, проведення економічної оцінки інших заходів та рішень 

в авіаційних підприємствах. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- аналізувати тенденції міжнародного та вітчизняного авіаринків; 

- визначати обсяги робіт авіаційної галузі, авіапідприємств, а 

також окремих підрозділів та служб; 

- робити висновки щодо ефективності використання на 

авіаційних підприємствах фінансових та інвестиційних ресурсів на 

основі аналітичних розрахунків відповідних показників; 

- розуміти закономірності та тенденції розвитку світового ринку 

авіаційних перевезень для розв’язання практичних задач 

міжнародного регулювання економічних відносин у сфері авіації. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 - здатність оцінювати масштаби діяльності авіаційного бізнесу та 

позиції на світових ринках авіаційних послуг; 

- вміння аналізувати тенденції міжнародного та вітчизняного 

авіаринків; 

- здатність застосовувати кумулятивні знання у сфері авіаційного 

бізнесу для виявлення тенденцій розвитку світового та 

вітчизняного ринку авіаційних перевезень. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Зміст та задачі курсу «Економіка авіаційної галузі». Тенденції 

розвитку авіаційної галузі у світі. Динаміка розвитку  авіаційних 



перевезень в Україні. Прогнозування авіаційних перевезень. 

Страхування в авіації. Особливості авіаційного лізингу. Інвестиції 

в цивільній авіації. Економіка авіакомпаній. Формування тарифної 

політики авіакомпаній. Економіка аеропортів. Хендлінгові 

(обслуговуючі) компанії. Авіаційні альянси. Мала авіація у світі: 

аналіз та тенденції розвитку. Бізнес-авіація: особливості та сфера 

використання у світі. Державне регулювання авіаційної галузі: 

міжкраїновий порівняльний аналіз. Міжнародні організації в сфері 

регулювання авіаційної галузі світової економіки. Економічні 

механізми управління безпекою польотів на авіаційному 

транспорті.  

Домашнє завдання. 

Види занять: Лекції, практичні заняття, самостійна робота, 

консультації 

Методи навчання: кейси, навчальні дискусії 

Форми навчання: денна 

Пререквізити  «Економічна теорія», «Історія економічних вчень» 

Пореквізити «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України», «Облік та 

аналіз зовнішньоекономічної діяльності» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

 Студенти мають зручний та оперативний доступ до 

інформаційних серверів університет https://er.nau.edu.ua, 

факультету http://fmv.nau.edu.ua/uk/, кафедрального репозитарію 

НАУ https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9124 на яких зберігається в 

електронному вигляді значний обсяг навчальної та навчально-

методичної інформації.   

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і 

бізнесу, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ПІБ: НАБОК ІННА ІВАНІВНА 

Посада: доцент  

Науковий ступінь: кандидат економічних 

наук 

Вчене звання:доцент 

Профайл викладача:  

Researcher ID: G-7783-2019 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3640-

9823 

Google Scholar:  
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b0zN-i0AAAAJ 

Науковці НАУ: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11197 
Тел.: 406-73-65 

E-mail: inna.nabok@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39504 
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