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Силабус навчальної 

дисципліни 

«МІЖНАРОДНИЙ 

АВІАЦІЙНИЙ БІЗНЕС» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Сучасні тенденції та закономірності розвитку світового авіаринку, 

особливості регулювання міжнародних повітряних перевезень на 

різних рівнях економічної системи, тарифна політика авіакомпаній 

залежно від обраної бізнес-моделі, інструменти та механізми 

стратегічного розвитку авіабізнесу й підвищення його 

конкурентоспроможності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування системи 

загальнотеоретичних і прикладних знань у сфері міжнародного 

авіаційного бізнесу, зокрема регулювання міжнародних 

економічних відносин, які виникають між суб’єктами авіабізнесу, 

стратегічного управління та формування конкурентоспроможності 

авіапідприємств, управління ризиками в системі міжнародних 

бізнес-відносин в авіації. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень 

міжнародного регулювання економічних відносин у сфері авіації на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах 

обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних 

діагностичних методологій провідних міжнародних авіаційних 

організацій; 

 розуміти закономірності та тенденції розвитку світового ринку 

авіаційних перевезень для розв’язання практичних задач 

міжнародного регулювання економічних відносин у сфері авіації; 

 систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману 

інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і 

розробляти рекомендації щодо міжнародного авіаційного бізнесу; 

 здійснювати моніторинг та аналіз впливу міжнародного 

регулювання економічних відносин на діяльність аеропортів, 

авіакомпаній, авіабудівних підприємств тощо з метою ідентифікації 

їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо 

розвитку та регулювання міжнародних економічних відносин у 

сфері авіації; 

 здатність оцінювати масштаби діяльності авіаційного бізнесу та 

позиції на світових ринках авіаційних послуг; 

 здатність застосовувати кумулятивні знання у сфері 

міжнародного авіаційного бізнесу для виявлення тенденцій 

новітнього розвитку світового ринку авіаційних перевезень; 



 здатність прогнозувати тенденції розвитку глобальних 

авіаринків з урахуванням кон’юнктурних змін та визначати 

пріоритети їх міжнародного економічного регулювання тощо. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Система міжнародних економічних відносин у 

сфері авіації. Структура світового ринку авіаційних перевезень. 

Регулювання міжнародних повітряних перевезень на глобальному 

та регіональному рівнях. Регулювання міжнародних повітряних 

перевезень на міждержавному та національному рівнях економічної 

системи. Особливості ціноутворення в міжнародному авіаційному 

бізнесі. Стратегічний менеджмент в міжнародному авіаційному 

бізнесі. Конкурентоспроможність в                     міжнародному 

авіаційному бізнесі. Фінансово-інвестиційні аспекти міжнародного 

авіаційного бізнесу. Ризики і ризик-менеджмент у системі 

міжнародних бізнес-відносин в авіації. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання: очна, дистанційна 

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

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з міжнародного авіаційного бізнесу можуть бути 

використані при написанні кваліфікаційної роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Ложачевська О.М., Сидоренко К.В. Формування 

конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних 

аеропортів: Монографія. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – 250 с. 

2. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: 

навч. посібник / О. М. Ложачевська, В. І. Кончин, М. В. Новикова, О. 

Т. Полторацька, К. В. Сидоренко. – К.: НАУ, 2014. – 400 С. 

3. Сидоренко К.В. Модернізація механізму формування 

конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних 

аеропортів / О. Т. Полторацька, К. В. Сидоренко // 

Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому 

просторі: Монографія / За редакцією Ареф’євої О.В. – К.: ФОП 

Маслаков, 2019. – 342 с. / 8 с. 

4. Сидоренко К.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 

виробничої інфраструктури аеропортів в досягненні цілей стійкого 

розвитку: теоретико-методичний підхід / К. В. Сидоренко // Стійкий 

розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі: 

Монографія / За редакцією Ареф’євої О.В. – К.: Видавництво, 2018. – 

364 с. / 15 с. 

5. 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. 

6. Ложачевська О.М., Полторацька О.Т. Глобальна інституціональна 

взаємодія міжнародних авіаційних організацій з аеропортами України: 

монографія.  – Київ: Логос, 2011. – 208 с. 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9124 

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 

Екзамен, письмово 

  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9124


Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) СИДОРЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА 

Посада: доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин і бізнесу ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11738  
Тел.: 406-73-65 

E-mail: kateryna.sydorenko@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання англійською мовою 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9124 
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