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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління 

транспортом» є вивчення діяльності підприємства автомобільного 

транспорту як об’єкта управління. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:   

знати: методологічні, організаційно-економічні, соціальні 

основи управління на автомобільному транспорті та процес 

управління роботою автомобільного транспорту; 

уміти: застосовувати теоретичні знання для здійснення процесу 

організації роботи автотранспортного підприємства: визначення 

місця і ролі підприємства в ринкових умовах по забезпеченню 

перевезень пасажирів та вантажів; формування структури 

управління підприємством, чисельного складу працівників 

виробничої сфери та апарату управління; планування виробничої та 

соціально-економічної діяльності; впровадження оперативного 

управління діяльністю диспетчерського апарату, спрямованої на 

забезпечення ефективного використання транспортних засобів. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Управління 

транспортом» з іншими дисциплінами робочого навчального плану 

напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології 

(автомобільний транспорт)», які передують її вивченню, та, які 

спираються на її вивчення, представлено у табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 
Взаємозв’язки навчальної дисципліни  

 

Дисципліни, які передують 

вивченню дисципліни  

Дисципліни, які спираються на 

вивчення дисципліни  

Основи економіки транспорту 
Комерційна робота на транспорті 

Основи менеджменту 

Основи маркетингу Організація міжнародних 

автомобільних перевезень 
Транспортна статистика 

Транспортне право Логістика 

 
 
Навчальна дисципліна вивчається відповідно до навчального 

плану підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології 
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(автомобільний транспорт)», а також до вимог чинних нормативно-

правових актів, зокрема Закону України «Про вищу освіту», 

положень Болонського процесу, Статуту Національного 

університету водного господарства та природокористування.  

Мета проведення практичних занять полягає в засвоєнні 

студентом методологічних основ управління на автомобільному 

транспорті та набутті умінь конкретно та своєчасно 

використовувати отримані знання, володіти методами та засобами 

управління, сучасної організації управління роботою 

автомобільного транспорту державними та територіальними 

органами влади. Тому використання набутих знань у ході 

проведення практичних занять з дисципліни «Управління 

транспортом» є досить важливим. Адже практичні заняття 

сприяють кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, 

напрацюванню певних практичних навичок та умінь для реалізації 

високого рівня фахової підготовки бакалаврів. 

Теоретична частина курсу «Управління транспортом» 

складається з 15-ти тем, об’єднаних у три змістові модулі. Обсяг 

лекційних занять складає 50 годин. Практична підготовка 

передбачає проведення практичних занять загальним обсягом 

34 години та самостійну роботу студентів, на яку відводиться 

134 години. Загальний обсяг вивчення дисципліни – 216 годин, з 

них аудиторних – 84. 

  Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам 

напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології 

(автомобільний транспорт)» як денної, так і заочної форм навчання 

у вивченні теоретичного та практичного курсу під час практичних 

занять з дисципліни «Управління транспортом». Методичні 

вказівки містять теми практичних занять за змістовими модулями. 

Методичні вказівки відповідають вимогам ECTS (European Credit 

Transfer System) та кредитно-трансферній системі організації 

навчального процесу. Вони призначені для студентів, які 

навчаються за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні 

технології (автомобільний транспорт)» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр». 
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2.  ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи управління 
автомобільним транспортом 

 

Практичне заняття 1. 

Тема: Сутність та зміст управління роботою автомобільного 
транспорту 
Мета: ознайомити студентів із сутністю та змістом управління 

роботою автомобільного транспорту, із Законом України «Про 

транспорт». 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 
 

План практичного заняття 
1. Управління автомобільним транспортом як виробничою, 

соціально-економічною системою. 

2. Ознайомлення студентів із Законом України «Про 

транспорт». 

3. Основні розділи Закону України «Про транспорт».  

4. Органи управління автомобільним транспортом. 

Рекомендована література: 1, 6, 7, 9, 12, 16-21. 
 

Практичне заняття 2. 

Тема: Організація управління роботою автомобільного 
транспорту  
Мета: ознайомити студентів з особливостями роботи 

підприємств автомобільного транспорту, із Законом України «Про 

автомобільний транспорт». 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 
 
План практичного заняття 
1. Особливості управління роботою підприємства 

автомобільного транспорту в умовах трансформації 

економіки. 

2. Вивчення складу і змісту закону України «Про автомобільний 

транспорт». 

3. Основні розділи Закону України «Про автомобільний 

транспорт».  

Рекомендована література: 6, 7, 9, 12, 16-21. 
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Практичне заняття 3. 

Тема: Формування автотранспортного підприємства як 

суб’єкта управління 
Мета: ознайомити студентів з основними етапами та методами 

формування автотранспортного підприємства. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 
 
План практичного заняття 
1. Визначення етапів та методів формування транспортного 

підприємства. 

2. Організація роботи транспортного підприємства в ринкових 

умовах при здійсненні перевезень пасажирів. 

3. Організація роботи транспортного підприємства в ринкових 

умовах при здійсненні перевезень вантажів.  

Рекомендована література: 1-5, 9, 16-21. 

 

Практичне заняття 4. 

Тема: Функції управління на автомобільному транспорті 
Мета: вивчити функції управління на автотранспорті. Навчити 

студентів використовувати функції управління при здійсненні 

перевезень пасажирів та вантажів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 
 

План практичного заняття 
1. Взаємозв’язок основних та конкретних функцій управління. 

2. Використання функцій управління на автотранспорті. 

3. Використання функцій управління при здійсненні перевезень 

пасажирів. 

4. Використання функцій управління при здійсненні перевезень 

вантажів. 

Рекомендована література: 1, 6, 7, 9, 13. 

 

Практичне заняття 5, 6. 

Тема: Структура управління на підприємствах 
автомобільного транспорту 
Мета: закріпити теоретичні знання та отримати практичні 

навички щодо побудови структур управління на підприємствах 

автомобільного транспорту. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

 

 

План практичного заняття 
1. Виробнича структура АТП. 

2. Формування виробничої структури автопідприємства. 

3. Формування структури апарату управління АТП. 

4. Використання основних функцій управління при формуванні 

структури управління. 

5. Формальні та неформальні структури управління. 

6. Закордонний досвід побудови структур управління. 

7. Розробка раціональної структури управління підприємством. 

8. Особливість побудови структур управління невеликими 

автотранспортними підприємствами. 

Рекомендована література: 1, 5-7, 9, 13, 14, 16-21. 

 

Змістовий модуль 2. Організаційно-економічні та соціальні 
методи управління на автомобільному транспорті 

 

Практичне заняття 7, 8.  

Тема: Економічні методи управління 
Мета: набути практичні навички щодо змісту та особливостей 

застосування на автомобільному транспорті економічних методів 

управління. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 
 
План практичного заняття 
1. Напрями безпосереднього економічного впливу на діяльність 

автотранспортного підприємства. 

2. Особливості встановлення тарифів за перевезення вантажів. 

3. Особливості встановлення тарифів за перевезення пасажирів. 

4. Управління господарською, економічною та соціальною 

діяльністю автотранспортного підприємства в ринкових умовах. 

5. Роль цін і тарифів в управлінні комерційно-господарською 

діяльністю в сфері автомобільного транспорту. 

6. Значення фінансово-кредитної системи в управлінні у сфері 

автомобільного транспорту. 

7. Шляхи фінансового забезпечення діяльності автопідприємств. 

8. Використання податкової системи України для стимулювання 

діяльності у сфері автомобільного транспорту. 

Рекомендована література: 1, 5, 6-9, 11-14, 22. 
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Практичне заняття 9, 10, 11.  

Тема: Організаційно-розпорядчі методи управління 
Мета: набути практичні навички студентів щодо змісту та 

особливостей застосування організаційно-розпорядчих методів 

управління в практиці роботи автопідприємства. Закріпити 

теоретичні знання та отримати практичні навички студентів щодо 

особливостей організації ліцензування та планування на 

автомобільному транспорті. 

Норма часу (за навчальною програмою): 6 год. 
 

План практичного заняття 
1. Планування на автомобільному транспорті як метод 

організаційного впливу. 

2. Особливості організації ліцензування на автомобільному 

транспорті. 

3. Організація проведення конкурсу на перевезення пасажирів. 

4. Створення базових автопідприємств – метод організаційного 

впливу. 

5. Регламентування робочого часу і часу відпочинку водіїв. 

6. Застосування організаційного методу управління – система 

державного контролю на автомобільному транспорті. 

7. Вимоги до транспортних засобів, їх технічного 

обслуговування та ремонту. 

8. Організаційний вплив на розвиток національної мережі 

міжнародних транспортних коридорів. 

Рекомендована література: 6-9, 11-14, 22. 

 

Практичне заняття 12.  

Тема: Соціально-психологічні методи управління 
Мета: набути практичні навички щодо змісту та особливостей 

застосування на автомобільному транспорті соціально-

психологічних методів управління. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 
 
План практичного заняття 
1. Виробничий колектив. 

2. Формальна та неформальна структури зв’язків між людьми. 

3. Сутність соціологічних досліджень. 
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4. Соціальні процеси, які вивчають за допомогою соціологічних 

досліджень на автомобільному транспорті. 

Рекомендована література: 6-9, 11-14, 22. 

 

Практичне заняття 13.  

Тема: Правове забезпечення управління роботою 

автомобільного транспорту 
Мета: закріпити теоретичні знання та отримати практичні 

навички студентів щодо особливостей правового забезпечення 

управління на автомобільному транспорті. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 
 
План практичного заняття 
1. Характеристика основних правових актів, що визначають 

діяльність автомобільного транспорту. 

2. Договори, що регулюють правові відносини. 

3. Відповідальність за порушення законодавства. 

Рекомендована література: 4, 6, 7, 9, 15-21. 

 

Практичне заняття 14.  

Тема: Персонал автомобільного транспорту 
Мета: ознайомити студентів з обов’язками та правами водія 

транспортного засобу, вимогами до підвищення кваліфікації 

працівників АТП. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 
 
План практичного заняття 
1. Обов’язки водія транспортного засобу. 

2. Права водія транспортного засобу. 

3. Підготовка та підвищення кваліфікації керівників та 

спеціалістів. 

4. Підготовка та підвищення кваліфікації водіїв. 

Рекомендована література: 4, 6, 7, 9, 15-21. 

 

Практичне заняття 15.  

Тема: Рішення в процесі управління 
Мета: ознайомити студентів з процесом прийняття 

управлінських рішень та факторами, що на нього впливають. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 
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План практичного заняття 
1. Застосування класифікації управлінських рішень для 

визначення проблем діяльності АТП. 

2. Процес прийняття та реалізації управлінських рішень. 

3. Фактори, що впливають на прийняття управлінського 

рішення. 

4. Методи, які застосовують для вибору оптимального варіанту 

певного рішення. 

Рекомендована література: 4, 6, 7, 9, 15-21. 

 

Практичне заняття 16.  

Тема: Використання економіко-математичних моделей при 

обґрунтуванні та реалізації рішень 
Мета: закріпити теоретичні знання та отримати практичні 

навички студентів щодо побудови та застосування економіко-

математичних моделей при обґрунтуванні та реалізації рішень. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 
 
План практичного заняття 
1. Характеристика математичних методів та їх застосування для 

формування економіко-математичних моделей.  

2. Застосування та побудова кореляційних моделей. Визначення 

значущості коефіцієнтів регресійних моделей. 

3. Економіко-математичні моделі з використанням динамічного 

програмування. 

4. Практична реалізація моделі оптимального терміну 

технологічного оновлення. 

Рекомендована література: 4, 5, 6, 7, 9, 13-21. 

 

Практичне заняття 17.  

Тема: Ефективність управління на автомобільному 
транспорті 
Мета: набути практичні навички студентів з визначення 

ефективності управління на автомобільному транспорті. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 
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План практичного заняття 
1. Поняття ефекту та ефективності управління на 

автомобільному транспорті. 

2. Методи визначення та шляхи підвищення ефективності 

управління. 

3. Оцінка ефективності системи управління на автомобільному 

транспорті. 

4. Методика розрахунку економічних наслідків технологічного 

оновлення. 

Рекомендована література: 8, 9-14, 16-22. 

 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 
 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Управління транспортом» проводиться в письмовій формі. 

Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові 

питання (одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих). 

Оцінювання результатів завдань, що виконуються на практичних 

заняттях проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення); 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання 

із заокругленням до цілого числа): 

0 %  – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 

не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
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60 % – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

 

4. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

1. Роль  автомобільного транспорту в обслуговуванні 

національної економіки. 

2. Роль  пасажирського автомобільного транспорту в 

обслуговуванні національної економіки. 

3. Роль  вантажного автомобільного транспорту в 

обслуговуванні національної економіки. 

4. Інфраструктура автомобільного транспорту. 

5. Сутність управління автомобільним транспортом. 

6. Інформаційне забезпечення процесу управління. 

7. Автомобільний транспорт як виробнича, соціально-

економічна та інформаційна система. 

8. Система органів управління автомобільним транспортом та 

їх завдання. 

9. Органи влади, що здійснюють державне управління 

автомобільним транспортом. 

10.  Основні функції Міністерства інфраструктури України у 

сфері управління автомобільним транспортом. 

11. Основні функції Державної адміністрації автомобільного 

транспорту України у сфері управління автомобільним 

транспортом. 

12. Основні функції Державної інспекції України з безпеки на 

наземному транспорті  у сфері управління автомобільним 

транспортом. 

13. Територіальні органи управління  автомобільним 

транспортом. 
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14. Державні та недержавні підприємства та організації 

автомобільного транспорту. 

15. Основні функції Служби міжнародних автомобільних 

перевезень. 

16. Основні функції Асоціації Міжнародних автомобільних 

перевізників України. 

17. Основні функції Всеукраїнська асоціація автомобільних 

перевізників. 

18. Основні функції Асоціації міжнародних експедиторів 

України (АМЕУ). 

19. Основні функції Всеукраїнської громадської організації 

„Громадський комітет транспортної безпеки”. 

20. Загальні умови створення автотранспортного підприємства. 

21. Склад та загальна характеристика методів управління. 

22. Сутність функцій управління, їх характеристика. 

23. Основні (загальні) функції управління. 

24. Конкретні (специфічні) функції управління. 

25. Характеристика виробничої структури АТП. 

26. Структура управління підприємством. 

27. Основні вимоги до побудови структури управління АТП. 

28. Економічна самостійність комерційно-господарської 

діяльності підприємств 

29. Сутність економічних методів управління. 

30. Ціни і тарифи як методи управління. 

31. Особливості встановлення тарифів за перевезення вантажів. 

32. Особливості встановлення тарифів за перевезення 

пасажирів. 

33. Фінансово-кредитна система як метод економічного впливу. 

34. Використання податкової системи для стимулювання 

підприємницької діяльності. 

35. Стимулювання праці як метод економічного впливу. 

36. Сутність організаційно-розпорядчих методів управління. 

37. Планування на автомобільному транспорті як метод 

організаційного впливу. 

38. Ліцензування на автомобільному транспорті як один із 

важливих методів організаційного впливу. 

39. Організація проведення конкурсу на перевезення пасажирів. 

40. Регламентування робочого часу і часу відпочинку водіїв. 
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41. Вимоги до транспортних засобів, їх технічного 

обслуговування та ремонту. 

42. Організаційний вплив на розвиток національної мережі 

міжнародних транспортних коридорів. 

43. Сутність соціально-психологічних методів управління. 

44. Соціальні методи управління. 

45. Психологічні методи управління. 

46. Роль права в управлінні автомобільним транспортом. 

47. Основні правові акти, що визначають діяльність 

автомобільного транспорту. 

48. Договори, що регулюють правові відносини. 

49. Відповідальність за порушення законодавства про 

автомобільний транспорт. 

50. Документи, що визначають кваліфікаційну характеристику 

професій. 

51. Шляхи підвищення ефективності управління на 

автомобільному транспорті. 
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