
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФПС.11. 

2. Назва: Ефективність транспортних процесів. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти:  перший (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: VІІІ. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,0. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Хітров І.О., канд. техн. наук, 

доцент.  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним оцінювати 

ефективність транспортних процесів; досліджувати та аналізувати основні показники, що 

відображають ефективність транспортної системи; виявляти основні причини, що зумовлюють 

негативні процеси в діяльності підприємств; самостійно ставити і вирішувати завдання 

підвищення ефективності використання автомобільного транспорту. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що безпосередньо 

формують компетенції фахівця відповідного професійного спрямування передбачені навчальним 

планом підготовки першого (бакалаврського) рівня підготовки. 

 12. Зміст курсу: Типи і структура транспортних процесів і систем. Показники ефективності 

транспортних процесів. Транспортні системи та критерії ефективності їх функціонування. 

Соціальна ефективність транспортної системи. Ефективність управління діяльністю 

транспортної системи. Оцінка конкурентоспроможності транспортної системи. Ефективність 

використання автомобільного транспорту в логістичних системах. Визначення показників кожної 

ланки системи. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Миротин Л.Б. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: учеб. 

пособие. – Москва : Юристъ, 2002. – 414 с. 

2. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки ⁄ А. И. Воркут. – Киев : Вища школа, 1986. – 375 

с. 

3. Сакович В. А. Управление комплексными поставками ⁄ В. А. Сакович. – Минск : Высшая школа, 

1989. – 175 с. 

4. Логистика: учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 327 с. 

5. Аналіз виробничо-економічної діяльності автотранспортного підприємства : навч. посіб. / С. О. 

Корецька, В. А. Познаховський, Т. С. Карпан. – Рівне : НУВГП, 2013. – 158 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування;  

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці семестру.  

16. Мова викладання: Українська. 
 

 

Завідувач кафедри  

транспортних технологій і  

технічного сервісу, к.т.н., доцент      Кристопчук М.Є. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: FPS.11. 

2. Title: Efficiency of transport processes. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: The first (Bachelor’s degree).                                    
5. Year of study, when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: VIII. 

7. Number of established ECTS credits: 4,0. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: I. Khitrov, Ph.D., Associate 

Professor. 

9. Results of studies: after studying the discipline student must be able to assess the efficiency of transport 

processes; investigate and analyze key indicators that reflect the efficiency of the transport system; to 

identify the main reasons leading to negative processes in the activities of enterprises; independently put and 

solve problems of increasing the efficiency of the use of motor transport. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines that directly form the 

competence of a specialist in the relevant field of training are envisaged by the curriculum for the 

preparation of the first (Bachelor) level of training. 
12. Course contents: Types and structure of transport processes and systems. Indicators of the efficiency of 

transport processes. Transport systems and criteria for the effectiveness of their operation. Social efficiency 

of the transport system. Efficiency of management of transport system activity. Assessment of the 

competitiveness of the transport system. Efficiency of the use of motor transport in logistics systems. 

Determination of the indicators of each level of the system. 
13. Recommended educational editions: 
1. Mirotin L.B. Logistika: upravleniye v gruzovykh transportno-logisticheskikh sistemakh: ucheb. posobiye. 

– Moskva : Yurist", 2002. – 414 p. 

2. Vorkut A. I. Gruzovyye avtomobil'nyye perevozki / A. I. Vorkut. – Kiyev : Vishcha shkola, 1986. – 375 p. 

3. Sakovich V. A. Upravleniye kompleksnymi postavkami / V. A. Sakovich. – Minsk : Vysshaya shkola, 1989. 

– 175 p. 

4. Logistika: ucheb. posobiye / Pod red. B.A. Anikina. – Moskva : INFRA-M, 1999. – 327 p. 

5. Analiz vyrobnycho-ekonomichnoyi diyalʹnosti avtotransportnoho pidpryyemstva : navch. posib. / S. O. 

Koretsʹka, V. A. Poznakhovsʹkyy, T. S. Karpan. – Rivne : NUVHP, 2013. – 158 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of 

scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (60 points): testing, questioning. 

Final control (40 points): test exam at the end of a semester. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 

 

Head of the Transport Technology and  

Technical Service Department,  

Ph.D., Associate Professor       M. Krystopchuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


