
Силабус навчальної дисципліни 

"РАДІОЧАСТОТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка 

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу військово-

спеціальної підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи управління 

радіочастотним ресурсом та його використання. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення основ 

управління радіочастотним ресурсом у смугах частот загального та 

спеціального користування 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розробляти документи щодо використання радіоелектронних засобів 

і радіочастотного ресурсу та забезпечувати електромагнітну 

сумісність радіоелектронних засобів з урахуванням вимог керівних 

документів  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність вирішувати практичні завдання по забезпеченню 

електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів з урахуванням 

вимог нормативних документів щодо використання радіочастотного 

ресурсу спеціальних користувачів, розробляти документи щодо 

використання радіоелектронних засобів та радіочастотного ресурсу 



Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Радіочастотний менеджмент на міжнародному 

рівні. Законодавство України щодо використання частотного ресурсу. 

Міжнародні органи розподілу спектру радіочастот. Світовий розподіл 

радіочастот частот по регіонам. Порядок міжнародного регулювання 

радіочастотним ресурсом. Управління використанням радіочастотного 

ресурсу України. Закон України „Про радіочастотний ресурс України". 

Нормативно-правові акти щодо використання частотного ресурсу.  

Змістовий модуль 2. Організація радіочастотного менеджменту та 

моніторингу. Методи моніторингу радіотехнологій та систем радіозв'язку. 

Користування радіочастотним ресурсом України. Організація дозвільної 

системи  щодо експлуатації радіоелектронних засобів та 

випромінювальних пристроїв. Принципи та підходи державного 

регулювання у сфері користування РЧР України. Органи державного 

регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом. Державний 

нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України. Організація 

служби радіоконтролю в Україні. Технічні засоби та обладнання 

радіомоніторингу. Вимірювання та контроль параметрів 

радіовипромінювань. Пеленгування та визначення місцезнаходження 

джерел радіовипромінювань. 

Методи моніторингу в системах КХ та УКХ радіозв’язку. Методи 

моніторингу в системах аналогового та цифрового радіомовлення. Методи 

моніторингу в системах аналогового та цифрового телевізійного мовлення. 

Методи моніторингу в системах стільникового радіозв’язку. Методи 

моніторингу в системах радіорелейного та супутникового зв’язку. Методи 

моніторингу в системах безпроводового доступу.  

Змістовий модуль 3. Електромагнітна сумісність радіоелектронних 

засобів. Основні положення про ЕМС. Організаційне забезпечення ЕМС. 

Практичне забезпечення ЕМС РЕЗ. Вимірювання параметрів РЕЗ. Порядок 

проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та 

випромінювальних пристроїв. 

Види занять: лекції, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн  

Форми навчання: очна, заочна

Пререквізити Знання основних положень розповсюдження радіохвиль та теорії антен, 

принципів роботи систем мобільного зв’язку, КХ та УКХ радіозв’язку, 

радіорелейних, тропосферних та супутникових систем передачі, 

загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти  

Пореквізити Написання атестаційної (магістерської) роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ 

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Макарчук О.М., Гурський Т.Г., Борисов І.В. Радіочастотний

менеджмент. К.: ВІТІ, 2018. 88 с. 

2. Слободянюк П.В., Благодарний В.Г., Ступак В.С. Довідник з

радіомоніторингу / Під заг. ред. П.В. Слободянюка. – Ніжин: ТОВ 

"Видавництво "Аспект-Поліграф", 2008. - 588 С.: іл. 

Репозитарій ВІТІ: 

WEB портал на серверах локальної мережі кафедри 

\\192.168.12.10\BIBLIOTEKA. 

Система дистанційного навчання ВІТІ  

http://212.111.203.250:4213/moodle/course/index.php?categoryid=7 



Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Радіо- та супутникового зв’язку 

Факультет Телекомунікаційних систем 

Викладачі ПОЛЯК ІЛЛЯ ЄВГЕНІЙОВИЧ 

Посада: викладач кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-22-08 

E-mail: polyak@viti.edu.ua

Робоче місце: 418*

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Лінк на дисципліну http://www.viti.edu.ua/dfn 

Начальник кафедри ГУРСЬКИЙ Тарас Григорович 

Розробник ПОЛЯК Ілля Євгенійович 


