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Мета проекту 

розробка та запровадження навчального 
модуля та нових методів викладання, 
спрямованих на створення, 
розповсюдження та набуття додаткових 
знань щодо транспортної політики ЄС,  

проведення наукових досліджень,  
пов’язаних з вивченням умов та 
особливостей інтеграції транспортних 
систем України та ЄС. 



Цілі проекту: 
 

озброєння студентів факультету транспорту, 
менеджменту і логістики НАУ додатковими 
знаннями та професійними навичками 
щодо транспортної політики ЄС; 

створення, поширення та накопичення 
нових знань з проблем інтеграції 
транспортних систем України та ЄС в умовах 
імплементації Угоди про асоціацію Україна-
ЄС 



 
          Очікувані  
результати проекту: 
 

підтримка адаптації транспортної системи 
України до європейських стандартів; 

стимулювання інтересу до європейського 
дискурсу щодо стратегій та цінностей 
європейської транспортної політики в 
українських академічних, ділових та 
громадських спільнотах. 
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Викладання  

Події  

Дослідження  



Викладання 
Модуля  

Навчальний 
модуль 

«Транспортна 
політика ЄС» 

• для студентів напряму Менеджмент 

Навчальний 
модуль 

«Транспортна 
політика ЄС» 

• для студентів  спеціальності 
«Транспортні технології (на 
повітряному транспорті)» 

Тренінг 
«Стратегії 

транспортної 
політики ЄС» 

• для студентів 
англомовного проекту на 
англійській мові 



 
 Структура  
           Модуля 

  І. Європейська транспортна політика: стратегії, 
досягнення, виклики  

(10 год. проф. Разумова К. М.) 

ІІ. Основи логістичної політики в країнах ЄС   

(10 год. проф. Григорак М. Ю.) 

ІІІ. Європейські стандарти розвитку повітряного 
транспорту   

(10 год. проф. Кириленко О. М.) 

ІV. Розвиток транспортних та логістичних мереж в ЄС 
(10 год. проф. Паливода О. М.) 

 



            Тренінг 
«Стратегії транспортної 
 політики ЄС» 
 (10 год. доц. Литвиненко Л. Л.) 

Тема 1. Транспортна політика як один з ключових 
чинників сталого розвитку Єдиного ринку ЄС. 

Тема 2. Стратегії, пріоритети, виклики та рішення у 
транспортному секторі ЄС. 

Тема 3. Європейські транспортно-логістичні кластери. 

Тема 4. Перспективи та проблеми впровадження 
транспортних стратегій ЄС. 

Тема 5. Стратегії інтеграції вітчизняних транспортних 
підприємств на ринки ЄС. 

 



Для чого  
студенту вивчати Модуль? 

додаткові конкурентні переваги на ринку 
праці: 

після вивчення Модуля «Транспортна 
політика ЄС» за програмою Еразмус+ напряму 
Жана Моне кожен слухач отримає Сертифікат, 
що буде засвідчувати набуття ним додаткових 
компетенцій у сфері європейського 
транспорту та логістики. 

 



Для чого  
студенту вивчати Модуль? 

 додаткові знання: 
 стратегій транспортної 

політики ЄС 
 європейських стандартів у 

галузі авіаційного 
транспорту та логістики 

 форм інтеграції України та 
ЄС у транспортно-
логістичній галузі 

 закономірностей створення 
та функціонування 
транспортно-логістичних 
мереж 

 

 додаткові вміння: 
 формувати моделі співпраці з 

європейськими партнерами  
 аналізувати параметри 

партнерства українських та 
європейських компаній  

 приймати рішення щодо 
вибору постачальника 
логістики та планування 
маршрутів доставки товарів з 
ЄС 

 ідентифікувати та оцінювати 
транспортно-логістичні 
кластерні мережі 



Події  
Модуля 

Тренінги  

для професійних груп у 
сфері транспорту і логістики  

 

Круглий стіл 

«Стратегії конкурентоспроможного 
розвитку транспортно-логістичних 

підприємств України в умовах 
імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС» 

Конференція  

«Сучасні проблеми 
управління в умовах 

транспортної інтеграції ЄС» 

Публічні лекції  

у коледжах НАУ 

 



Дослідження  
Модуля 

 
 

Тема науково-дослідних робіт  
«Проблеми та пріоритети економічної 

інтеграції транспортних систем України 
та ЄС» 

 



Команда  
Модуля 

Оксана КИРИЛЕНКО – координатор проекту, д. е. н., професор, завідувач 
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств  

Олена ПАЛИВОДА – модульний лідер проекту, д. е. н., професор  кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств  

Катерина РАЗУМОВА –д. е. н., професор, завідувач кафедри організації 
авіаційних робіт та послуг  

Марія ГРИГОРАК – д. е.  н., професор, завідувач кафедри логістики   

Валентина НОВАК – к. е. н.,  професор  кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств   

Лариса ЛИТВИНЕНКО – к. е. н., доцент кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

Ірина ГРАЩЕНКО  – к. е. н., доцент кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

Зенон ЗАМІАР – проректор Міжнародного університету логістики та 
транспорту м. Вроцлав, професор  
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