АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спеціальність: 275 «Транспортні технології»
Цикл: професійної підготовки
Дисципліна: Транспортне право
Статус: вибіркова.
Навчальний рік: 2017/2018, семестр: 3
Мета:
набуття студентами знань про захист прав громадян під час їх транспортного
обслуговування та безпечного функціонування транспорту; додержання
необхідних темпів і пропорцій розвитку національної транспортної системи;
захист економічних інтересів України та законних інтересів підприємств і
організацій транспорту та споживачів транспортних послуг; створення рівних
умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту;
обмеження монополізму та розвиток конкуренції; координацію роботи різних
видів транспорту; ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту та
охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу
транспорту.
Завдання:
формування практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами, що
регулюють суспільні відносини у сфері надання транспортних послуг, правове
становище суб'єктів господарювання на транспорті, укладення та забезпечення
виконання договорів перевезення, юридичної відповідальності за порушення
транспортних правил.
Зміст дисципліни.
Предмет, метод та джерела транспортного права. Транспортна система України
її цілі і завдання. Транспортно-правові норми і транспортно-правові відносини.
Державне управління в сфері транспортних відносин. Організаційно-правові
засади діяльності транспорту в Україні. Поняття структури транспортної
системи в Україні. Структура суб'єктів управління транспортом. Форми і
методи управління транспортом. Ліцензування, патентування і квотування на
транспорті. Сертифікація та стандартизація. Застосування нормативів та лімітів,
регулювання цін і тарифів на транспорті.
Викладацький склад:
Марценко Н.С., кандидат юридичних наук, асистент
Обсяг: 4 кредити ЕСТS, _16_ тижнів, 3 години на тиждень аудиторні,
4,5 години на тиждень – самостійна робота.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульних контролі
підсумковий контроль – залік

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спеціальність: 275 «Транспортні технології»
Цикл: професійної підготовки
Дисципліна: Правове регулювання транспортних систем
Статус: вибіркова
Навчальний рік: 2017/2018, семестр: 3
Мета:
формування знань у студентів про будову, стан, функціонування транспортної
системи України і суб'єктів транспортних правовідносин, правові засади
діяльності окремих галузей транспорту (залізничного, автомобільного,
повітряного, морського та річкового, трубопровідного) та особливості
господарювання транспортних підприємств.
Завдання:
формування практичних навичок у повсякденній фаховій діяльності та глибоко
орієнтуватися в правовому механізмі транспортних правопорушень.
Зміст дисципліни:
Поняття та види правопорушень на транспорті. Організаційно-правові засади
діяльності транспорту в Україні. Форми і методи управління транспортом.
Особливості цивільно-правової відповідальності на транспорті при
недотриманні транспортних зобов'язань. Правові засади регулювання
діяльності автомобільного, залізничного та водного транспорту. Правові основи
взаємодії усіх видів транспорту. Поняття та види правопорушень на транспорті.
Викладацький склад:
Марценко Н.С., кандидат юридичних наук, асистент
Обсяг: 4 кредити ЕСТS, _16_ тижнів, 3 години на тиждень аудиторні,
4,5 години на тиждень – самостійна робота.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульних контролі
підсумковий контроль – залік

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спеціальність: 275 «Транспортні технології»
Цикл: професійної підготовки
Дисципліна: Правові основи транспортних процесів
Статус: вибіркова
Навчальний рік: 2017/2018, семестр: 3
Мета:
формування системи теоретичних та практичних знань в галузі правового
регулювання транспортних перевезень , як окремої галузі права, про
законодавчі та інші нормативно - правові акти, що стосуються цієї сфери
суспільних відносин.
Завдання:
формування практичних навичок роботи з правового регулювання
транспортних відносин у суспільстві.
Зміст дисципліни:
Предмет, система норми транспортного права. Організаційно-правові засади
діяльності транспорту в Україні. Поняття та види правопорушень на
транспорті. Форми і методи управління транспортом. Структура суб'єктів
управління транспортом.
Викладацький склад:
Марценко Н.С., кандидат юридичних наук, асистент
Обсяг: 4 кредити ЕСТS, _16_ тижнів, 3 години на тиждень аудиторні,
4,5 години на тиждень – самостійна робота.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульних контролі
підсумковий контроль – залік

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спеціальність: 275 «Транспортні технології»
Цикл: професійної підготовки
Дисципліна: Організація руху видів транспорту
Статус: вибіркова.
Навчальний рік: 2017/2018, семестр: 4
Мета:
формування системних знань і практичних умінь з організації руху
транспортних засобів за видами.
Завдання:
вивчення закономірностей функціонування транспортних потоків та методів
забезпечення безпеки і ефективності руху транспортних засобів різних видів
транспорту.
Зміст дисципліни.
Дорожній рух як система. Характеристики дорожнього руху. Транспортні
засоби і безпека руху. Дорожні умови і безпека руху. Основи організації руху
маршрутного пасажирського транспорту. Основи експлуатаційної роботи
залізничного транспорту. Основні параметри графіків руху залізничного
транспорту. Пропускна спроможність залізничних ліній. Класифікація
повітряних трас і аеропортів. Елементи аеродромів та їх призначення.
Пропускна спроможність злітно-посадочних смуг аеродромів.
Викладацький склад:
Попович П.В., доктор технічних наук, професор.
Обсяг: 5 кредитів ЕСТS, 18 тижнів, 4 години на тиждень аудиторні,
4,5 години на тиждень – самостійна робота.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульних контроля
підсумковий контроль – екзамен.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спеціальність: 275 «Транспортні технології»
Цикл: професійної підготовки
Дисципліна: Організація транспортних потоків.
Статус: вибіркова.
Навчальний рік: 2017/2018, семестр: 4
Мета:
формування знань і набуття навиків з організації транспортних потоків за
видами транспорту.
Завдання:
вивчення комплексу наукових, інженерних та організаційних заходів, які
забезпечують раціональний рівень ефективності та безпеку потоків
транспортних засобів (за видами транспорту).
Зміст дисципліни.
Характеристики параметрів потоків автотранспортних засобів, організація
безпеки руху. Організація потоків в пасажирських перевезеннях.
Експлуатаційні властивості залізничного транспорту. маршрутизація руху
залізничного транспорту. Параметри аеропортів, аеродромів та повітряних трас.
Визначення характеристик злітно-посадочних смуг аеродромів.
Викладацький склад:
Попович П.В., доктор технічних наук, професор.
Обсяг: 5 кредитів ЕСТS, 18 тижнів, 4 години на тиждень аудиторні,
4,5 години на тиждень – самостійна робота.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульних контроля
підсумковий контроль – екзамен.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спеціальність: 275 «Транспортні технології»
Цикл: професійної підготовки
Дисципліна: Маршрутизація перевезень за видами транспорту.
Статус: вибіркова.
Навчальний рік: 2017/2018, семестр: 4
Мета:
вивчення системи організації процесу маршрутизації перевезень відповідно до
видів транспорту.
Завдання:
вивчення процедур з вибору характеристик шляхів проходження транспортних
засобів з урахуванням логістичних правил доставки та забезпечення заданого
рівня безпеки.
Зміст дисципліни.
Основи маршрутизації міського і міжміського пасажирського транспорту.
Маршрутизація вантажних перевезень. Система дорожнього руху, фактори
безпечної дорожньої обстановки. Вплив дорожніх умов на безпеку руху.
Маршрутизація руху залізничного транспорту. Обчислення параметрів
залізничних ліній. Класифікація і характеристики повітряних трас і аеропортів,
елементи аеродромів. Обчислення параметрів злітно-посадочних смуг.
Викладацький склад:
Попович П.В., доктор технічних наук, професор.
Обсяг: 5 кредитів ЕСТS, 18 тижнів, 4 години на тиждень аудиторні,
4,5 години на тиждень – самостійна робота.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульних контроля
підсумковий контроль – екзамен.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спеціальність: 275 «Транспортні технології»
Цикл: загальної підготовки
Дисципліна: Економіка автотранспортних підприємств.
Статус: вибіркова.
Навчальний рік: 2017/2018, семестр: 4
Мета: набуття студентами знань та навиків по теорії і практиці
господарювання і використання виробничого потенціалу автотранспортних
підприємств; економічного аналізу наслідків взаємодії усіх видів ресурсів;
оцінці економічної ефективності автотранспортних підприємств; практичних
навичок прийняття обґрунтованих господарсько-управлінських рішень в
умовах ринкової економіки.
Завдання:
Знати:структуру основних і оборотних фондів підприємства, джерел їх
утворення і шляхів підвищення ефективності використання,методику
розрахунку амортизаційних відрахувань на основні виробничі фонди;
Вміти:визначати вартість основних фондів, визначати величину заробітної
плати в залежності від системи оплати праці, що діє на підприємстві.
Зміст дисципліни.автотранспортне підприємство як об’єкт господарювання.
Підприємницька діяльність автотранспортних підприємств. Управління
автотранспортними підприємствами. Персонал автотранспортних підприємств.
Основні засоби автотранспортних підприємствта ефективність їх використання.
Оборотні кошти та фонди автотранспортних підприємств. Фінансове
забезпечення автотранспортних підприємств. Прогнозування, планування та
регулювання діяльності автотранспортних підприємств. Виробнича програма
та потужність автотранспортних підприємств. Якість продукції та економічна
ефективність її підвищення. Продуктивність та оплата праці на
автотранспортних підприємствах. Поточні витрати автотранспортних
підприємств. Ціни і ціноутворення в ринкових умовах. Фінансово-економічні
результати і ефективність діяльності автотранспортних підприємств.
Реструктуризація і санація автотранспортних підприємств. Банкрутство та
ліквідація автотранспортних підприємств.
Викладацький склад:
Дмитрів Д.В., кандидат технічних наук, доцент.
Обсяг:4 кредитів, ECTS, 18 тижнів, 3 години на тиждень аудиторні, 3,6 години
на тиждень – самостійна робота.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульних контролі
Підсумковий контроль –екзамен.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спеціальність: 275 «Транспортні технології»
Цикл: загальної підготовки
Дисципліна: Економіка підприємств.
Статус: вибіркова.
Навчальний рік: 2017/2018, семестр: 4
Мета: набуття студентами знань та навиків по теорії і практиці
господарювання і використання виробничого потенціалу підприємств;
економічного аналізу наслідків взаємодії усіх видів ресурсів; оцінці
економічної ефективності підприємств; практичних навичок прийняття
обґрунтованих господарсько-управлінських рішень в умовах ринкової
економіки.
Завдання:
Знати:функції і методи управління підприємствами, структуру
формування витрат з виробництва продукції та надання послуг;
Вміти:розраховувати величину амортизаційних відрахувань на основні
фонди,аналізувати показники ефективності використання основних та
оборотних фондів підприємства, оцінювати ефективність використання
капітальних вкладень та інвестицій підприємства;розраховувати загальні
показники економічної ефективності функціонування підприємств (прибуток,
дохід, рентабельність).
Зміст дисципліни.Підприємство як об’єкт господарювання. Підприємницька
діяльність суб’єктів господарювання. Управління підприємствами. Персонал
підприємства. Основні засоби підприємства та ефективність їх використання.
Оборотні кошти та фонди підприємств. Фінансове забезпечення промислових
підприємств. Прогнозування, планування та регулювання діяльності
підприємств. Виробнича програма та потужність підприємств. Якість продукції
та економічна ефективність її підвищення. Продуктивність та оплата праці на
підприємстві. Поточні витрати підприємств. Ціни і ціноутворення в ринкових
умовах. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності
підприємства. Реструктуризація і санація підприємств. Банкрутство та
ліквідація підприємства.
Викладацький склад:
Дмитрів Д.В., кандидат технічних наук, доцент.
Обсяг:4 кредитів, ECTS, 18 тижнів, 3 години на тиждень аудиторні, 3,6 години
на тиждень – самостійна робота.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульних контролі
Підсумковий контроль – екзамен.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спеціальність: 275 «Транспортні технології»
Цикл: загальної підготовки
Дисципліна: Економіка суб’єктів господарювання.
Статус: вибіркова.
Навчальний рік: 2017/2018, семестр: 4
Мета: набуття студентами знань та навиків по теорії і практиці
господарювання і використання виробничого потенціалу суб’єктів
господарювання; економічного аналізу наслідків взаємодії усіх видів ресурсів;
оцінці економічної ефективності суб’єктів господарювання; практичних
навичок прийняття обґрунтованих господарсько-управлінських рішень в
умовах ринкової економіки.
Завдання:
Знати:теоретичні основи економіки підприємства та державні законодавчі
акти щодо діяльності підприємств,структуру підприємства та його
підрозділів,принципи здійснення підприємницької діяльності, структуру
формування витрат з виробництва продукції та надання послуг.
Вміти:визначати обсяги
виробничої програми
та
потужності
підприємства, визначати величину заробітної плати в залежності від системи
оплати праці, що діє на підприємстві;
Зміст дисципліни.Суб’єкти господарювання як об’єкт господарювання.
Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання. Управління суб’єктами
господарювання. Персонал суб’єктів господарювання. Основні засоби суб’єктів
господарюваннята ефективність їх використання. Оборотні кошти та фонди
суб’єктів господарювання. Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання.
Прогнозування,
планування
та
регулювання
діяльності
суб’єктів
господарювання.
Виробнича програма та потужність суб’єктів
господарювання. Якість продукції та економічна ефективність її підвищення.
Продуктивність та оплата праці суб’єктів господарювання. Поточні витрати
суб’єктів господарювання.
Ціни і ціноутворення в ринкових умовах.
Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності суб’єктів
господарювання. Реструктуризація і санація суб’єктів господарювання.
Банкрутство та ліквідація суб’єктів господарювання.
Викладацький склад:
Дмитрів Д.В., кандидат технічних наук, доцент.
Обсяг:4 кредитів, ECTS, 18 тижнів, 3 години на тиждень аудиторні, 3,6 години
на тиждень – самостійна робота.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульних контролі
Підсумковий контроль – екзамен.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спеціальність: 275 «Транспортні технології»
Цикл: загальної підготовки
Дисципліна: Політологія.
Статус: вибіркова.
Навчальний рік: 2017/2018, семестр: 4

Метою вивчення політології є:
- формування у студентів системи логічно завершених базових знань про
політику;
- засвоєння понятійно-категоріального апарату науки про політику;
Завдання: вироблення у студентів вміння бачити в політиці не тільки
конфліктний аспект, але й інтегративний засіб узгодження різних інтересів,
утвердження громадянського миру, соціальної та національної злагоди;
вироблення вміння адекватно орієнтуватись у політичних подіях, явищах і
процесах, бачити логіку і закономірності політичного життя, розпізнавати його
тенденції; формування вміння виробляти і відстоювати свою життєву позицію,
давати раціональну і об’єктивну оцінку соціального важливій політичній
інформації, діям і вчинкам політичних лідерів, партій та інших суб’єктів
політики з позицій загальнонаціональних інтересів; сприяння підвищенню
рівня політичної свідомості і політичної культури та вмінню застосовувати
набуті знання у своїй професійній та громадській діяльності.
Зміст дисципліни:
- політика як соціальне явище та політичний процес;
- політична діяльність, політичний менеджмент і політичний маркетинг;
- політичні конфлікти і технологія їх урегулювання
- політична влада та її механізм
- політичні системи та політичні режими
- політичне лідерство і політичні еліти
- етносоціональна та міжнародна політика
- політична свідомість та політична культура
Викладацький склад:
Ніконенко Василь Миколайович, кандидат філософських наук, професор
Потіха Оксана Богданівна, кандидат історичних наук, ст. викладач
Габрусєва Наталія Валеріївна, асистент
Обсяг: 3 кредити, 18 тжн., 2 год. ауд., самостійна робота 3,4 год. тижд.
Оцінювання: залік.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спеціальність: 275 «Транспортні технології»
Цикл: загальної підготовки
Дисципліна: Кратологія як наука про владу.
Статус: вибіркова.
Навчальний рік: 2017/2018, семестр: 4
Мета: Забезпечити поглиблений аналіз феномену політичної влади та
механізмів її функціонування.
Завдання: Формування у студентів адекватного розуміння природи політичної
влади і вироблення конструктивного ставлення до влади, яке виявляється не
тільки у критиці її помилкових або навіть злочинних дій, але і в підтримці її
правильних рішень, всього позитивного в її діяльності.
Зміст дисципліни:
- суть політичної влади та її типологія
- структура політичної влади та її функції
- джерела влади та ресурси її ефективності
- авторитет і легітимність влади
- принцип поділу влади та механізм його реалізації
- концепція „дифузії влади”
- опозиція і контрвлада
- проблеми оптимізації функціонування політичної влади в сучасній Україні

Викладацький склад:
Ніконенко Василь Миколайович, кандидат філософських наук, професор
Габрусєва Наталія Валеріївна, асистент
Обсяг: 3 кредити, 18 тжн., 2 год. ауд., самостійна робота 3,4 год. тижд.
Оцінювання: залік.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спеціальність: 275 «Транспортні технології»
Цикл: загальної підготовки
Дисципліна: Філософія політики.
Статус: вибіркова.
Навчальний рік: 2017/2018, семестр: 4
Мета: Засвоєння студентами знань про місце і роль політики в системі
соціогуманітарних дисциплін та її місце у формуванні світогляду особи,
вирішенні соціально значимих проблем.
Завдання: формування філософської культури аналізу політичних проблем та
вироблення навичок використовувати їх в практичній діяльності.
Зміст дисципліни: Політичні аспекти філософської думки Стародавнього
Світу, Середньовіччя, Відродження, Просвітництва, Нового та Новітнього часу,
рушійні сили соціально-політичних процесів, діалектика об’єктивних умов та
суб’єктивного фактору в політиці, роль політичних еліт та народних мас,
типологія політичних режимів та їх трансформація, системні, психологічні,
технократичні та інші концептуальні трактовки влади, конфліктів,
взаємовідносин держави та громадянського суспільства, морального потенціалу
політики.
Викладацький склад:
Ніконенко Василь Миколайович, кандидат філософських наук, професор
Габрусєва Наталія Валеріївна, асистент
Обсяг: 3 кредити, 18 тжн., 2 год. ауд., самостійна робота 3,4 год. тижд.
Оцінювання: залік.

