
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП.05 

2. Назва: Основи економіки транспорту; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Швець М. Д., к.т.н., доцент 

кафедри транспортних технологій і технічного сервісу; 

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

• розраховувати економічні показники, що характеризують стан автотранспортного 

підприємства; 

• розраховувати економічні показники використання рухомого складу, собівартість перевезень, 

прибуток, рентабельність; 

• аналізувати і узагальнювати результати виробничо-господарської діяльності 

автотранспортного підприємства. 

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

контрольні заходи (2 модулі, екзамен); 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вступ до фаху; загальний курс 

транспорту; основи маркетингу; основи теорії транспортних процесів і систем;вантажознавство. 
12. Зміст курсу: Особливості функціонування автотранспортного підприємства в сучасних умовах 

господарювання; Організаційно-правові форми господарської діяльності АТП та їх класифікація за 

формами власності; Виробнича програма автотранспортного підприємства та її основні 

економічні показники; Основні засоби автотранспортного підприємства; Оборотні засоби 

підприємства автомобільного транспорту; Показники руху та ефективності використання 

оборотних засобів; Трудові ресурси автотранспортного підприємства; Продуктивність праці та 

система оплати праці на автомобільному транспорті; Групування витрат за економічними 

елементами витрат; Порядок формування собівартості вантажних і пасажирських перевезень; 

Визначення фінансових результатів господарської діяльності по пасажирських та вантажних 

перевезеннях; Основи системи оподаткування автотранспортного підприємства; Інвестиційна та 

інноваційна діяльність на автомобільному транспорті. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Аналіз виробничо-економічної діяльності автотранспортного підприємства. Навч. посіб. С.О. 

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

2. Гельман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Навч. посіб. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 488с. 

3. Економіка автомобільного транспорту. Навчальний посібник. С.О. Корецька, А.Ю. Якимчук. – 

Рівне. НУВГП, 2012. – 309с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
38 год. лекцій, 38 год. практичних робіт, 104 год. самостійної роботи. Разом – 180год.  

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

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

  Підсумковий контроль: екзамен в кінці 4 семестру. 

  Поточний контроль (60 балів): тестування (2 модулі), опитування, виконання практичних робіт. 

  16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри 

транспортних технологій і  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: FT.05; 

2. Title: Fundamentals of Transport Economics; 

3. Type: compulsory;  

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree);  

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied:4; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets M.D., 

Ph.D., Associate Professor, Department of Transport Technologies and Technical Service. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• calculate economic indicators that characterize the state of the motor transport enterprise; 

• calculate economic indicators of rolling stock usage, cost of transportation, profit, profitability; 

• analyze and generalize the results of the production and economic activity of the motor transport 

enterprise. 

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

measures (2 modules, exam). 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: entry to the profession; general 

course of transport; the basics of marketing; the basis of the theory of transport processes and systems; load 

studies. 

12. Course contents: Features of the operation of a motor transport enterprise in modern economic 

conditions; Organizational-legal forms of economic activity of ATP and their classification by ownership 

forms; Production program of the motor transport enterprise and its main economic indicators; Main assets 

of the motor transport enterprise; Working capital of the enterprise of motor transport; Indicators of 

movement and efficiency of circulating assets use;Labor resources of the motor transport enterprise; Labor 

productivity and remuneration system for road transport; Grouping costs by economic cost elements; The 

order of formation of the cost of freight and passenger transportation; Determination of financial results of 

economic activity in passenger and freight transportation; Fundamentals of the taxation system of a motor 

transport enterprise; Investment and innovation in road transport. 

13. Recommended educational editions:  
1. Analysis of production and economic activity of the motor transport enterprise. Teaching manual S.O. 

Koretska, V.A. Pozzakhsky - Rivne: NUWM, 2013 - 158s. 

2. Gelman O.O., Shapoval V.M. Business Economics. Teaching manual - Kyiv: TsNL, 2006. - 488s. 

3. Economy of motor transport. Tutorial. S.O. Koretskaya A.Yu. Somebody - Rivne. NUWM, 2012. - 309s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 38 hours, practical classes – 38 hours, independent work – 104 hours. Total – 180 hours. 

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

research, using multimedia tools. 

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

   Final control: exam at the end of the (4nd) semester.  

  Current control (60 points): testing, questioning. 

 16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

 

        Head of the Тransport Technologies and 

         Technical Service Department,                                          Kristopchuk M.E., Ph.D., Аssociate Рrofessor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


