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Сиоа0ус ііавоаоьної діісципоііііі 

«ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ» 
 

Спеціапыіість: 275 Траііспортііі техііооогії (па повітряному 
+ранспор+і) 

Fаоузь знаііь: 27 Транспорт 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового 
переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 
кредити СКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання у раїнська, англійська 

Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

З’ясування поняття та suicmy державного угіравління i державного 
регуліовання, дослідтення поняття та змісту xaтeropfi «беsпека» у 
дерwавному регуліованні транспортної системи; визнаоення 
особливостеіі дерwавного регулювання окремих елементів 
транспортної системіі. 

Чому це цiuaao/zpeбa 
вивиа+и (меча) 

Kypc спрямований на вивчення вітчозняного та міжнародного 
законодавства щодо регуліовання qіяльності гранспортної системи 
та ïi окремііх елементів, правових та економіоних гіроблем 
дерwавного регулювання ансгіортної системи. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

- Вміння встановити порядок рерwавного регуліовання s 
визнаиенням хомпетенцїі гілок i рівнів влади; 
- Вгікоргістовутии знания про хомгіетенцію дертавнах органів 
на основі оинного захонодавства ripo ліцензування 
підприемницької діяльності за допомогою інс уктивних 
qокументів підготувати пакети дохументів а ліценsування 
експедиторсьхої та транспортної діяльності на автомобільному, 
зтізнионому, повітряному, морському, грубопровіqному, 
проміісловому зтіsнооному та міському електрионому 
+ранспорті; 
- Використовуіоші знания про хомпетенцііо дертавних органів 
на основі чинного захонодавства про сертифіхацію трансііортних 
засобів за допомогоіо інс у тивнгіх дом  ентів  віізнашгги 
віімоги  до  трансгіортних  засобів   та   підготувати   налетні 
дом енти для проходwення серифікацfі на автомобільному 
sтіанііоному, повітряному, морському, внутріігіньому водному, 
+рубопровідному, промисловому, зтізничному та міському 
елехтрііоному транспорті; 
- Вохоростовуючо знания про регулювання транспортної 
діяльності, за допомогою норм правових актів встановити вимоги 
до транспортних sасобів, nepcoнmy транспортнііх підпрііемств та 
екіпажів рухомого cwaдy, ïx кваліфікації; 
- Вміння на основі нормативно-правових актів sa допомогоіо 
інструктивних матеріалів встановити перелік i фopuii бортової 
дом ентацїі на автомобільному, зтізничному, повітряному, 
морсьхому транспорті; 
- Вміння встановити порядок регуиювання анспортної 
qіяльності на автомобільному, sшііsнионому, повітряному, 
морському транспорті. 



Яit можііа іtоріістуаатііся 
оабутііші анаііііяміі i 
уміііішми (іtомпе+ен+нос+і) 

— Знания sаконодавства України та міwнародних документів 
щодо транспортної діяльності, яе sабезпеоуе здатність 
застосування норматіівно-правовііх актів при варііиенні 
практиинііх завдань; 

— Зда+ність викорис+овувати професійно-профільовані знания в 
галузі економіки транспорту, організації, угіравління, плануаання 
виробниоої діяльності, транспортних технологііі та норматіівно- 
правового забезііеоення для pospoбxri всіх видів ресурсного 
забезпечення перевезень. 

Навиапыіа оогістипа Зміст    дпсцііппііііі:    Органіsаційні    гіолоwення    дертавного 

регуиювання трансііортної rmщi. Qwepeлa правового регулювання 

відносгін у транспортній сфері. Роль державного регулювання 

транспортної  сіістеміі. Сіістема дертавного  регулювання видів 

+ранспорту. Національне регупювання авіаційного +рансгіорту. 

Мітнародне регуліовання авіаційного транспорту. Дертавні 

цільові програии розвитку анспортного комплексу. 

Видіі ааііять: лекцїі, практичні заняття 
Мелоди нааиання: поясніовшіьно-іліостративниіі метод; 
навчальна дгісхусія; дослідницький метод. 

Форми наа•іання: окна, дгістанційна. 

Нререиаішги Навчальна дисцііпліна базуеться на знаннях таких дгісциплін, як: 
«Авіаціііне страхуаання», «Нланування та проектуаання 
інфраструктури авіаційних перевезень». 

НореиаіЗи+іі Haвu іьна діісцгіпліна с базоіо для вгівиення таких qисцгіплін, як: 
«Управління якістіо на транспорті», «Стандартизація та 
сертифікація продухцїі авіаційного щанспорту». 

Інформаціfiііе забеапеиення 
а репомнарііо та фоііду 
HTE HAY 

Науіtово-+ехні•ша бібоіо+еіtа HAY: 
1. Баран Р Т. Организация, технологи о правовое регулирование 
грузовых перевозок воsqупіным транспортом: щебное пособііе для 
студентов вузов гражданской авиаціііі/ Министерство обраsованіія 
Украины, КИИГА. — Киев, 1993. — 176 с. 
2. Международная органігіация гражданской авиаціш Doc 9626. 
Руководство по регулированию иеждугіародного воздушного 
транспорта/ IIKAO. Утвертдено Fенершіьным секретарем и 
опублпховано с его санкцііи — 2-е иsд. - 2004. — Монреть, 2004. — 
224 с. 
3. Новітряний кодерррркс України: кодекс України від 4 травня 
1993 poxy № 3167-ХІІ: офіційний текст зі змінами та 
доповненнямгі станом на 20 лютого 2008 poxy. — вид. офіційне. — 
Київ: Фopд, 2008. № 3. 160 с. (Кодекси України) 
4. 'Іистов С.М., Никифоров А.Е., Куценко Т.Ф., Тормоса Ю.F. 
Дертавне регуліовання економікіі: нави іьніій посібнок/ МОН. — 
Київ: KHEУ, 2000. — 316 с. . 
Репомнарііі HAY: 

5. https://er.nau.edu.umhand1e/NAU/42409 

Локація та матеріально- 
технічне забезпечення 

Аудиторія теоретионого навчання, ноутбщ, персонтьной 
комп’ютер, мобільний прис+рій (телефон, планіиет) з 
підхліооенням до Інтернет. 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Диференціііованиіі smiк, тестування 

Кафедра Організації авіаційних перевезень 

Факультет Факультет трансгіорту, менедтменту i логістиюі 



B xoanao(i) BONKOBCRKA FAHHA FPHFOPIBHA 
ÏÏOCilQil: CT£t]3HIHÎÎ BHKJI£t@£t'-1 

BoeH ñ c+yniiis: HeMae 

HpoQañn aiixoana•ia: 

https://scho1ar.goog1e.com.ua/citations?h1=uk&user=GZFE7bQAAAAJ 

Tes.: 044 406-70-94 

E-mail: hanna volkovska@npp.nau edu.ua 

Po6ooe Micue: 2.113a 

Op iIFÎH ilNbHlCTh H HB IdJIl•HOÏ 

@ HCII ïIIIJIÎH ïI 

ÀBTO cAKHÎÎ K c, BHKJI t@ilHHfl flÏHcbKOIO Til HFJI1ÎÎcI>KOIO MOBilMH 

NIHK Ha p cuiinniHy https://er.nau.edu.ua/hand1e/NAU/42409 
 

Pospo6HxK 

3äBipyBau xaQeppH 

BonKOBCt•Kä F.F. 
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