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Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Курс дисципліни надає можливість оволодіти наступними 

компетентностями: 

- здатність досліджувати діяльність Міжнародної асоціації в 

напрямку забезпечення безпеки наземного транспорту;  

- аналізувати стандарти IRU та AsMAP;  

- визначати особливості безпеки наземного транспорту. 

Результати навчання: 

- визначати та розв’язувати складні економічні задачі та 

проблеми у сфері управління безпекою транспорту,  

- -приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у 

сфері економіки підприємства або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

за невизначених умов та вимог; 
-  збирати, аналізувати та обробляти науковоаналітичні матеріали, які 

необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем у сфері 

безпеки транспорту, робити на їх основі обґрунтовані висновки. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Для вивчення даної дисципліни необхідне засвоєння наступних 

дисциплін: «Безпека руху», «Вантажні перевезення та комерційна 

робота на транспорті)», «Організація міжнародних перевезень», 

«Нормативні основи діяльності дозвільних органів». 

Основні теми 

дисципліни 

Лекції – 32 годин. 

Практичні заняття – 16 години. 

Основні теми лекцій: 

- Сутнісна характеристика стандартів безпеки транспорту;  
- Особливості діяльності Міжнародного союзу автомобільного 

транспорту в напрямку забезпечення безпеки транспорту;  

- Стандарти IRU;  

- Стандарти AsMAP; 

- Безпека наземного руху  
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