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Силабус навчальної дисципліни 

«РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ» 

 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента фахового вибору 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Механізм функціонування, склад, характеристики, виконувані 

функції і задачі суб’єктів господарювання в галузі авіації, порядок 

регулювання безпеки їх підприємницької діяльності.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на оволодіння знаннями стосовно функціонування 

ринку авіаційних перевезень, складу, ролі і виконуваних функцій 

основними суб’єктами підприємницької діяльності в галузі авіації, 

регулювання нормативними актами їх безпеки. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- склад, виконувані функції та задачі суб’єктів підприємницької 

діяльності в галузі авіації; 

- економічний механізм взаємодії суб’єктів авіації між собою та 

з суб’єктами авіаційних перевезень; 

- вимоги нормативно-правових актів з регулювання безпеки 

суб’єктів підприємницької діяльності в галузі авіації. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання та практичні навички дозволяють на високому рівні  

визначати склад, характеристики, виконувані задачі та механізм 

взаємодії суб’єктів цивільної авіації між собою та з суб’єктами 

зовнішнього середовища з урахуванням вимог чинних нормативних 

актів для забезпечення безпеки підприємницької діяльності.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність та мета регулювання безпеки діяльності 

авіаційного транспорту. Система державного регулювання діяльності 

авіації та використання повітряного простору України. Основні 

механізми управління безпекою, складові безпеки авіації. Система 

нормативно-правового регулювання. Сертифікація суб’єктів 

авіаційної діяльності. Організація та порядок використання 

повітряного простору України та відповідальність за порушення 

порядку його використання. Обслуговування та управління 

повітряним рухом. Плата за аеронавігаційне обслуговування. 

Реєстрація повітряних суден. Льотна придатність. Польоти 

повітряних суден. Авіаційний персонал. Екіпаж повітряного судна. 

Аеродроми, їх державна реєстрація і сертифікація. Аеропорти. 

Експлуатанти аеродрому, аеропорту. Особливості розпорядження 

майном аеропортів. Наземне обслуговування. Плата за аеропортове 

обслуговування. Охорона навколишнього середовища. Авіаційна 

безпека. Виконання повітряних перевезень. Продаж повітряних 

перевезень. Права пасажирів на компенсацію. Авіаційні роботи. 

Авіаційне страхування. Розслідування авіаційних подій.  

 Види занять: лекції, практичні заняття. 



 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн. 

Форми навчання: очна, дистанційна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на другому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти, навчальна дисципліна «Економічна безпека 

комерційної діяльності авіапідприємств» третього (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

Пореквізити Написання магістерської роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Грабовська Г.М. Особливості правового регулювання діяльності 

авіаційного транспорту / Г.М. Грабовська // Транспортне право в XXI 

столітті : матеріали III Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 21 

лютого 2013 р.) / Національний авіаційний університет. – К. : 

Комп’ютерпрес, 2013. – С. 373–375. 

2. Малярчук Н.В., Хом’яченко С.І. Цивільна авіація України: 

проблеми державного регулювання // Юридичний вісник. – С.10-14. 

3. Повітряний кодекс України. Відомості Верховної ради України, 

2011, № 48-49. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання,  

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Контрольна робота,  диференційований залік. 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ викладача: Тофанчук Анатолій Тимофійович 

Посада:  
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: - 

Профайл викладача: 

Тел.: +38 063-887-57-45. 

E-mail: anatolii.tofanchuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2-302. 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 


