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Силабус навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЙНОГО 

ТРАНСПОРТУ» 

 

Освітньо-професійна програма: Економічна безпека авіаційного 

транспорту 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента освітньо-професійної 

програми фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Характеристика стандартів безпеки авіаційного транспорту. 

Державне регулювання економічної безпеки авіаційного транспорту. 

Особливості діяльності Міжнародної асоціації повітряного 

транспорту в напрямку забезпечення безпеки авіаційного транспорту. 

Стандарти ICAO, IATA. Програма регулювання безпеки 

авіатранспорту. Система управління безпекою польотів на 

авіаційному транспорті. Правила та процедури забезпечення 

проходження митного контролю у аеропортах. Безпека наземного 

руху аеропортів. Стандарти безпеки обслуговування пасажирів та 

вантажу.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів комплексу 

теоретичних знань і практичних навичок визначення особливостей 

безпеки авіаційного транспорту. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- визначати характеристику стандартів безпеки авіаційного 

транспорту; 

- визначати особливості економічної безпеки авіатранспорту; 

- обґрунтовувати державне регулювання економічної безпеки 

авіаційного транспорту 

- визначати особливості діяльності Міжнародної асоціації 

повітряного транспорту в напрямку забезпечення безпеки 

авіаційного транспорту; 

- аналізувати стандарти ICAO і стандарти IATA; 

- досліджувати програму регулювання безпеки авіатранспорту; 

- оцінювати систему управління безпекою польотів на авіаційному 

транспорті; 

- досліджувати правила та процедури забезпечення проходження 

митного контролю у аеропортах; 

- визначати особливості безпеки наземного руху  

- формувати перспективи розвитку безпеки авіаційних перевезень. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та 

проблеми у сфері безпеки авіаційного транспорту, приймати 

відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки 

підприємства або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та 

вимог. Здатність збирати, аналізувати та обробляти науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних 

економічних проблем у сфері безпеки авіаційного транспорту, робити 



на їх основі обґрунтовані висновки. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутнісна характеристика стандартів безпеки 

авіаційного транспорту. Економічна безпека авіатранспорту. 

Державне регулювання економічної безпеки авіаційного транспорту. 

Особливості діяльності Міжнародної асоціації повітряного 

транспорту в напрямку забезпечення безпеки авіаційного транспорту. 

Стандарти ICAO. Стандарти IATA. Програма регулювання безпеки 

авіатранспорту. Система управління безпекою польотів на 

авіаційному транспорті. Правила та процедури забезпечення 

проходження митного контролю у аеропортах. Безпека наземного 

руху аеропортів. Державна програма регулювання безпеки польотів 

наземного обслуговування. Стандарти безпеки обслуговування 

пасажирів. Забезпечення авіаційної безпеки під час перевезення 

вантажу. Перспективи розвитку безпеки авіаційних перевезень. 

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульної  

контрольної роботи. 

інноваційні (робота в малих групах, семінар-дискусія, презентація, 

ситуативне моделювання або метод кейсів) та традиційні 

(пояснювально-ілюстративний, тестування, підготовка доповідей) 
методи навчання. 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Міжнародні стандарти безпеки авіаційного 

транспорту» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Стратегічне 

управління та інноваційний розвиток підприємства», «Комплексна 

система економічної безпеки авіаційного транспорту», 

«Корпоративна економічна безпека», «Управління фінансово-

економічною безпекою авіапідприємства»,  

Пореквізити Навчальна дисципліна «Економічна експертиза бізнес-процесів» є 

базою для вивчення таких дисциплін, як: «Діагностика економічної 

безпеки авіапідприємств», «Управління антикризовою діяльністю 

авіатранспортного підприємства» 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Демінський С.А. Формування стратегії економічної безпеки 

підприємств авіаційного транспорту: дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук: 

08.00.04/ Національний авіаційний університет; МОН.  – Київ, 2009. –

 152 с. 

2. Демінський С.А. Формування стратегії економічної безпеки 

підприємств авіаційного транспорту: автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 

08.00.04/ Національний авіаційний університет; МОН.  – Київ, 2009. –

 22 с. 

Репозитарій НАУ: 
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12360 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194557&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194557&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194557&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194557&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194557&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194558&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194558&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194558&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194558&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=194558&lang=uk-UA
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12360


 

Викладач(і) СІМКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: https://scholar.google.com.ua/ 
citations?hl=ru&user=IGik8_AAAAAJ 

Тел.: 406-74-50 

E-mail: tetiana.simkova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.415 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного 

вибору студента освітньо-професійної програми «Економічна безпека 

авіаційного транспорту» та є теоретичною і практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі 

економіки. 

Лінк на дисципліну  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=IGik8_AAAAAJ

