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Загальні положення 

Метою викладання вибіркової дисципліни «Проектування 

систем регіональних перевезень» є засвоєння студентами 

теоретичних знань і практичних навичок в галузі проектування 

транспортних систем і процесів організації роботи 

автотранспортних підприємств для забезпечення ефективних 

регіональних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним 

транспортом.  

Завданням навчальної дисципліни «Проектування систем 

регіональних перевезень» є ознайомлення з особливостями 

створення, розміщення та функціонування регіональних систем 

вантажних і пасажирських перевезень, формуванням регіональної 

мережі перевезень, прогнозуванням виробничої програми 

автотранспортних підприємств.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: вимоги нормативно-правових і нормативно-технічних 

документів з організації автомобільних перевезень; перспективи 

технічного розвитку й особливості діяльності транспортно-

технологічних систем; економічні та методологічні умови 

створення регіональних систем перевезень вантажів і пасажирів; 

методологічні основи, теоретичну і науково-методичну базу 

формування систем регіональних перевезень; 

вміти: планувати й організовувати транспортний процес 

автомобільних перевезень; визначати сфери доцільного 

використання автомобілів і автопоїздів залежно від конкретних 

умов перевезень, виду і властивостей вантажів при регіональних 

перевезеннях; визначати й формувати техніко-експлуатаційні 

показники роботи парку рухомого складу автотранспортного 

підприємства; здійснювати управління, організовувати контроль і 

регулювання процесу перевезення вантажів і пасажирів. 
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1. Опис програми навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний  

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

 денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

0701 «Транспорт і 

транспортна 

інфраструктура» 

Вибіркова 

Модулів – 1 Спеціальність 

7.07010102 

«Організація 

перевезень і 

управління на 

транспорті 

(автомобільний 

транспорт)» 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 5-й 6-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання:   

не передбачене 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

9-й 11-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

 рівень: 

спеціаліст 

 

28 год. 2 год. 

Практичні, 

семінарські 

28 год. 8 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

124 год. 170 год. 

Індивідуальні 

завдання:  

 -  

Вид контролю:  

екзамен 
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2. Зміст програми навчальної дисципліни 

Згідно з навчальною та робочою програмою до складу 

дисципліни «Проектування систем регіональних перевезень» 

входять теми, об’єднані в два змістові модулі: 

Змістовий модуль 1 

Проблеми формування регіональної транспортної системи 

Тема 1. Регіональні вантажні перевезення в структурі 

транспортної системи України. Характеристика та аналіз 

транспортної системи України. Територіальна організація 

транспортної системи. 

Література: [1, 7, 12]. 

Тема 2. Характеристика системи управління соціально-

економічним розвитком регіону. Органи регіонального 

управління, їх функціонування, призначення, система їх утворення. 

Функції та повноваження органів регіонального управління. 

Література: [2, 3, 11]. 

Тема 3. Оцінка економіко-географічного положення і 

природно-господарського використання території. Методи 

оцінки економіко-географічного положення. Показники кількісної 

оцінки економіко-географічного положення. 

Література: [3, 10]. 

Тема 4. Регіональний аналіз стану і розвитку транспорту. 
Мета та етапи аналізу транспорту. Аналіз техніко-експлуатаційних 

показників розвитку транспорту.  

Література: [3, 10, 11]. 

Тема 5. Основні аналітичні показники роботи 

автотранспортних підприємств на рівні регіону. Особливості 

аналізу вантажних та пасажирських перевезень. Аналіз 

організаційно-технічного рівня автотранспортного підприємства. 

Література: [2, 9]. 
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Тема 6. Регіональні аспекти і проблеми формування 

регіональних транспортних систем. Актуальність формування 

регіональних транспортних систем. Регулювання розвитку 

виробничої інфраструктури в регіоні. 

Література: [3, 11]. 

Тема 7. Виробничий потенціал регіону – основа для 

формування транспортних зв’язків та матеріальних потоків. 

Формування регіональної мережі і організація управління руху 

вантажу. Стратегія розвитку регіональної мережі вантажних 

перевезень. 

Література: [3, 10]. 

Тема 8. Методи проектування організаційних систем 

управління. Схема організаційного проектування структур 

управління. Організаційні структури регіону. 

Література: [2, 8]. 

Запитання для самоконтролю 

1. Дайте характеристику та наведіть аналіз транспортної 
системи України. 

2. Розкрийте сутність територіальної організації транспортної 
системи. 

3. Які Ви знаєте органи регіонального управління в Україні, 

порядок їх функціонування, призначення, система їх утворення?  

4. Охарактеризуйте функції та повноваження органів 

регіонального управління. 

5. Назвіть і опишіть методи оцінки економіко-географічного 

положення.  

6. Які показники кількісної оцінки економіко-географічного 

положення Ви знаєте? 

7. Яка мета та охарактеризуйте етапи аналізу транспорту?  

8. Як проводиться аналіз техніко-експлуатаційних показників 

розвитку транспорту?  

9. В чому полягають особливості аналізу вантажних та 

пасажирських перевезень? 
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10. Опишіть методику аналізу організаційно-технічного рівня 

автотранспортного підприємства. 

11. Охарактеризуйте актуальність формування регіональних 

транспортних систем. 

12. Яким чином здійснюється регулювання розвитку 

виробничої інфраструктури в регіоні? 

13. Опишіть процес формування регіональної мережі і 

організації управління руху вантажу.  

14. В чому полягає сутність стратегії розвитку регіональної 

мережі вантажних перевезень? 

15. Охарактеризуйте схему організаційного проектування 

структур управління. 

16. Які Ви знаєте організаційні структури регіону? 

Змістовий модуль 2 

Концепція розвитку автотранспортних підприємств 

Тема 9. Основні підходи до розміщення транспортних 

підприємств окремих галузей економіки на території регіону. 

Концепція розвитку автотранспортних підприємств. Проблеми 

розвитку автотранспортних підприємств регіону і шляхи їх 

вирішення. 

Література: [2, 5]. 

Тема 10. Прогнозування виробничої програми 

автотранспортного підприємства. Особливості прогнозування 

діяльності АТП на рівні регіону. Основні принципи прогнозування 

діяльності автотранспортного підприємства. 

Література: [4, 7]. 

Тема 11. Стратегічне та поточне планування виробничо-

економічної діяльності підприємства. Стратегічне планування 

діяльності АТП та його особливості. Поточне планування 

виробничо-економічної діяльності. 

Література: [2, 4]. 

Тема 12. Характеристика діяльності автотранспортного 

підприємства в системі регіональних вантажних перевезень. 

Визначення основних вантажопотоків. Коефіцієнт нерівномірності 
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вантажопотоків та побудова його епюр. Схеми перевезення 

вантажів транспортними засобами. 

Література: [1, 7]. 

Тема 13. Обґрунтування організації управління 

автотранспортним підприємством. Вибір структури управління 

автотранспортного підприємства. Типи зв’язків організаційних 

структур. Різновиди виробничих процесів. 

Література: [2, 4, 7]. 

Тема 14. Методи прийняття управлінських рішень 

функціонування і розвитку автотранспортних підприємств.  

Загальні підходи до прийняття управлінських рішень. Особливості 

розвитку спеціалізації автотранспортних підприємств.  

Література: [2, 4]. 

Тема 15. Система державного контролю за діяльністю 

підприємства. Державні органи, що мають повноваження 

контролювати діяльність автотранспортних підприємств. 

Особливості державного управління та контроль за транспортною 

системою. 
Література: [3, 11]. 

Запитання для самоконтролю 

1. Яка сутність концепції розвитку автотранспортних 

підприємств? 

2. Назвіть і охарактеризуйте основні проблеми розвитку 

автотранспортних підприємств регіону і шляхи їх вирішення. 

3. Які особливості прогнозування діяльності АТП на рівні 

регіону Ви знаєте? 

4. Назвіть основні принципи прогнозування діяльності 

автотранспортного підприємства. 

5. В чому полягає стратегічне планування діяльності АТП та 

назвіть його особливості? 

6. Як здійснюється поточне планування виробничо-економічної 

діяльності автотранспортного підприємства? 

7. Як проводиться визначення основних вантажопотоків?  
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8. Як визначається коефіцієнт нерівномірності вантажопотоків 
та здійснюється побудова його епюр?  

9. Опишіть схеми перевезення вантажів транспортними 

засобами. 

10. Як здійснюється вибір структури управління 

автотранспортного підприємства? 

11. Назвіть і охарактеризуйте типи зв’язків організаційних 

структур.  

12. Які Ви знаєте різновиди виробничих процесів? 

13. Охарактеризуйте загальні підходи до прийняття 

управлінських рішень на автотранспортному підприємстві. 

14. Навіть і опишіть особливості розвитку спеціалізації 
автотранспортних підприємств.  

15. Які Ви знаєте державні органи, що мають повноваження 

контролювати діяльність автотранспортних підприємств?  

16. Охарактеризуйте особливості державного управління та 

контроль за транспортною системою. 

3. Організація виконання самостійної роботи 

 Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Проектування систем регіональних перевезень» є складання 

письмового звіту за темами, зазначеними у п. 2. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,5 сторінки на 

1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну 

частину, висновки, список використаної літератури та додатки (за 

необхідності). 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 

(210×297) з одного боку. Поля: ліве, верхнє та нижнє – 20 мм, праве 

– 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

державною мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни, 

спільно обумовлені студентом і викладачем. 
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4. Теми практичних занять 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма  

навчання 

заочна 

 форма  

 навчання 

1 2 3 4 

1. 

Тема 1. Практичне заняття 1.  

Формування схеми маршрутів та 

визначення обсягу транспортної 

роботи. 

2 0,5 

2. 

Тема 2. Практичне заняття 2.  
Аналіз систем управління 

транспортних підприємств різних 

регіонів України.  

2 0,5 

3. 

Тема 3. Практичне заняття 3.  
Визначення тривалості кругового 

рейсу транспортного засобу на 

регіональному маршруті. 

2 0,5 

4. 
Тема 4. Практичне заняття 4.  
Регіональний аналіз роботи 

підприємств. 
2 0,5 

5. 

Тема 5. Практичне заняття 5.  
Розрахунок кількості транспортних 

засобів, необхідних для 

забезпечення даного обсягу 

перевезень. 

4 0,5 

6. 

Тема 6. Практичне заняття 6.  
Розрахунок аналітичних показників 

роботи автотранспортних 

підприємств на рівні регіону. 

4 0,5 

7. 

Тема 7. Практичне заняття 7.  
Розрахунок економічних показників 

роботи транспортних засобів на 

маршруті. 

4 1 
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1 2 3 4 

8. 

Тема 8. Практичне заняття 8.  
Дослідження регіональних зв’язків 

та транспортних потоків різних 

регіонів України. 

2 0,5 

9. 

Тема 9. Практичне заняття 9.  
Розрахунок витрат на заробітну 

плату водіїв та відрахувань на 

соціальні заходи. 

2 0,5 

10. 
Тема 10. Практичне заняття 10.  
Розрахунок витрат палива та 

мастильних матеріалів. 
2 0,5 

11. 

Тема 11. Практичне заняття 11.  
Розрахунок витрат на запасні 

частини, технічне обслуговування, 

ремонт автомобілів та відновлення 

шин, амортизаційні відрахування. 

2 0,5 

12. 
Тема 12. Практичне заняття 12.  
Визначення оптимального рухомого 

складу транспортних засобів. 
2 0,5 

13. 
Тема 13. Практичне заняття 13.  
Розробка графіку руху транспортних 

засобів на маршруті. 
2 0,5 

14. 
Тема 14. Практичне заняття 14.  
Розробка розкладу руху водіїв на 

маршруті. 
2 0,5 

15. 
Тема 15. Практичне заняття 15.  
Система державного контролю за 

діяльністю підприємства. 
2 0,5 

Разом 36 8 
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5. Зміст практичних робіт 

Практична робота № 1 

Формування схеми маршрутів та визначення 

обсягу транспортної роботи 

 

Зміст роботи: формування схеми маршрутів та побудова епюри 

вантажопотоків. 

Короткі теоретичні відомості 

Маршрyтизацiя –  це ув’язка їздок автомобiля з вантажем i без 

вантажу з метою отримання найбiльш рацiональних мapшрyтiв 

перевезень вантажiв. Існують декiлька методiв розробки 

(планування) маршрyтiв перевезень вантaжiв. 

Вантажний потiк – це потiк, перемiщення вантажу від від-

правника до споживача, тобто від пункту навантаження до пункту 

розвантаження. Вантажнi потоки характеризуються кiлькiстю 

(величиною), яка вимiрюється в тоннах; родом, який визначається 

номенклатурою вантажiв i часом iснування.  

Вантажооборот – це транспортна робота в тонно-кiлометрах, яку 

потрiбно виконати, або вже виконана при перевезеннi вантажу від 

початкового пункту до кiнцeвoгo.  

Для побудови епюри вантажопотоку необxiдно мати схему 

маршруту i знати кiлькiсть вантажу, який перевозиться від пункту 

до пункту. 

Приклад. Від А до В необхiдно перевезти 200  тонн   вантажу, 

від  А  до  Б 100 т та від В до Б  50 тонн.  

 
Рис. 1.1. Схема маршруту 

 

На горизонталънiй лiнїї (oci) в масштабi довжини вiдкладаємо 

вiдрiзки АБ та БВ, до пунктiв маршруту А, Б, В проводимо 

вертикальні лінії.  

 В масштабi обсягy перевезень вiдкладаємо вiдрiзки на цих 

лiнiяx, що вiдповiдають обсягам перевезень згiдно з умовами 
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прикладу. У даному випадку спочатку вiдкладаємо обсяг перевезень 

від пункту А до В на найбiльшу відcтaнь над вiссю, тодi вiд А до Б, 

а тодi від В до Б пiд вiссю (рис. 4.2).  

  
Рис. 1.2. Епюра вантажопотоків 

 

Площа епюри вантажопотоку – це вантажооборот у ткм.  

Рзаг=РАВ+РАБ+РВБ=QAB·lAB+QАБ·lАБ+QВБ·lВБ =200·9+100·6-50·3= 
=2250 ткм. 

Завдання 1. Від А до В необхiдно перевезти 200+10m тонн 

вантажу, від А до Б – 100+10m тонн та від В до Б – 50+10m тонн. 

Відстані: від А до Б – 10+n 
км,  від Б до В – 17+n 

км.  

Побудувати схему маршруту та епюру вантажопотоків згідно з 

варіантом (m і n – відповідно передостання та остання цифри 

залікової книжки студента). 

Література: [1], [2], [6]. 

 

Практична робота № 2 

Аналіз систем управління транспортних підприємств  

різних регіонів України 

 

Зміст роботи: вивчення різних видів структур управління 

транспортних підприємств. 

Короткі теоретичні відомості 

Побудову будь-якої системи відображає її структура. Структура 

будь-якої системи характеризується складом її елементів, їх 

властивостями, а також сукупністю зв’язків і відносин між ними. 

Структура системи сприяє її стійкості, свідчить про її 

організованість. 
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Залежно від характеру організації виробництва і праці 

відокремлюють структури управління, у яких взаємозв’язки між 

ланками управління і посадовими особами будуються за лінійним, 

функціональним і лінійно-функціональним принципами. Кожну з 

цих структур використовують з урахуванням конкретних умов, 

вони мають певні переваги і недоліки. 

Завдання 2. Побудувати раціональну структуру управління 

автотранспортним підприємством, автопарк якого нараховує (m + n) 

транспортних одиниць вантажного рухомого складу. 

Література: [2], [3], [4], [12]. 

 

Практична робота № 3 

Визначення тривалості кругового рейсу транспортного засобу 

на регіональному маршруті 

 

Зміст роботи: визначення тривалості кругового рейсу 

транспортного засобу на регіональному маршруті. 

Короткі теоретичні відомості 

Розглянемо маятникову технологічну схему організації 

перевезень. 

Для таких умов тривалість виконання кругового рейсу на 

маршруті А - Б (де А – пункт відправлення вантажу, Б – пункт його 

доставки) в загальному вигляді визначається за формулою 

     
АБ

рух

Б

p
Б

р

БА

рух

А

з

А

зркр ttttttt −− +∆+++∆+=..  , год.,                     (1) 

де  ркрt .  – тривалість кругового рейсу автомобіля, год.; 

А

зt  – час завантаження автомобіля в пункті А, год.;  

Á
ð

À
ç tt ,  – час виконання технічних та технологічних операцій 

відповідно в пунктах А, Б (приймається 10-30% від 
Б

р

А

з tt ∆∆ ,  

відповідно), год.;  
БА

рухt −
– час руху автомобіля від пункту А до Б, год.; 

Б

рt – час розвантаження автомобіля в пункті Б, год.;  

Б

р

А

з tt ∆∆ , – час на технологічні операції в відповідно в пункті 

завантаження та розвантаження, год.; 
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АБ

рухt −
– час руху автомобіля від пункту Б до А, год. 

Час руху автомобіля відповідно від пункту А до Б визначається 

за формулою  

                                      
0

ТБА
рух V

L
t =−

,  год.,                                           (2) 

де ТL  – відстань перевезення від пункту А до пункту Б, км;  

0V  – експлуатаційна швидкість руху завантаженого автомобіля, 

км/год. 

Аналогічно визначається час руху незавантаженого автомобіля 

відповідно від пункту Б до пункту А 

                                       
0

ТАБ
рух V

L
t =−

 , год.,                                          (3) 

де 0L  – відстань руху незавантаженого автомобіля, км;  

0V  – експлуатаційна швидкість руху автомобіля без вантажу, 

км/год. 

Завдання 3. Для обсягів перевезень на відстані, які задані у 

завданні 1, підібрати оптимальний рухомий склад і розрахувати 

тривалість кругового рейсу. Розрахунки здійснювати для 

будівельних сипучих вантажів (пісок, щебінь, гравій, відсів тощо). 

Термін роботи – тиждень (5 робочих днів). 

Література: [2], [7], [9]. 

 

Практична робота № 4 

Регіональний аналіз роботи підприємств 

 

Зміст роботи: вивчення методики проведення регіонального 

аналізу роботи підприємств. 

Короткі теоретичні відомості 

Напрями і завдання регіонального аналізу транспорту  з 

урахуванням його особливостей  наведено в табл. 4.1.  
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Таблиця 4.1  

Напрями і завдання аналізу транспорту 

 

Напрями 

економічного аналізу 
Завдання відповідно до особливостей транспорту 

Аналіз обсягів послуг 

і робіт. 

Аналіз впливу на показники обсягів перевезень 

техніко-економічних показників рухомого складу 

транспорту. 

Аналіз використання 

ресурсів. 

  

Аналіз наявності та використання рухомого 

складу;  аналіз використання пального, 

автомобільних шин; аналіз використання 

робочого часу, складу фонду оплати праці. 

 Аналіз собівартості 

перевезень. 

Аналіз структури перевезень, специфічних 

статей, аналіз витрат на обслуговування та ремонт 

рухомого складу та ін. 

Аналіз фінансових 

результатів. 

Аналіз доходів, прибутків під впливом тарифної 

політики. 

 

Основними етапами проведення аналізу є: 

1. Оцінка виконання перевезень: 
- для пасажирських перевезень – за кількістю перевезених 

пасажирів (в розрізі видів транспорту: залізничний, автомобільний, 

тролейбусний тощо) і виконаних пасажиро-кілометрів в цілому по 

галузі, підприємствах, видах перевезень (міські, приміські, 

міжміські); по затверджених маршрутах; 

- для вантажних перевезень – обсягів перевезень в цілому та за 

основними видами вантажів; характеристика перевезень за видами 

транспорту та замовниками. 

2. Визначення основних факторів, що спричинили зміни в обсягах 
перевезень та ступеня їх впливу. 

3. Розробка заходів щодо покращення діяльності підприємств 
транспорту, забезпечення попиту на вантажні перевезення, 
задоволення попиту населення на перевезення, підвищення якості 
пасажирських перевезень. 

Завдання 4. За даними Статистичного щорічника Рівненської 
області провести регіональний аналіз роботи автотранспортних 
підприємств. 
Література: [3], [6], [10]. 
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Практична робота № 5 

Розрахунок кількості транспортних засобів, необхідних  

для забезпечення даного обсягу перевезень 

  

Зміст роботи: визначення кількості транспортних засобів, 

необхідних для забезпечення даного обсягу перевезень. 

Короткі теоретичні відомості 

Кількість автомобілів на маршруті, які необхідні для здійснення 

перевезень обчислюється за формулою 

                                              a

др

W

Q
А

.
= , од.,                                     (4) 

де дрQ .  – кількість вантажу, що перевозиться за один робочий день, 

т; 

aW – продуктивність автомобіля протягом одного робочого дня 

експлуатації, т/р.д. 

Кількість вантажу, що перевозиться протягом одного робочого 

дня,  визначається за формулою 

                                         e

в
др

Т

Q
Q

η⋅
=.. ,  т,                                   (5) 

де дрQ .  – кількість вантажу, що перевозиться з пункту А в пункт Б 

протягом одного робочого дня, т; 

η – коефіцієнт нерівномірності  перевезень, η = 1,05;  

еT  – тривалість робочого періоду автомобілів, що здійснюють 

перевезення (перебування їх в експлуатації), дн. 

Тривалість робочого періоду використання автомобілів на 

маршруті (знаходження їх в експлуатації) визначається за 

формулою 

                                          ..cвне ТТT −= ,  дн.,                                   (6) 

де T – загальний період організації  перевезень, дн.; 

..свнТ – загальна кількість неробочих, святкових днів; 

включаються дні, коли автомобіль не використовується: субота, 

неділя, святкові дні, дні технічного обслуговування тощо. 
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Продуктивність автомобіля протягом одного робочого дня його 

експлуатації визначається за формулою   

                                     ..ркрaa nqW ⋅⋅= γ , т/р.д.,                                   (7) 

де aq  – вантажопідйомність автомобіля, т;  

γ  – коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля; 

..ркрn  – кількість кругових рейсів автомобіля за робочий період 

його експлуатації, од. 

                                   
..

..

ркр

н

ркр t

Т
n =  , од.,                                      (8) 

де нT  – тривалість знаходження автомобіля в наряді протягом 

робочого дня, год.; 

.. ркрt – тривалість одного кругового рейсу автомобіля, год. 

Завдання 5. Згідно з умовою завдання 3 визначити кількість 

транспортних засобів, необхідних для забезпечення даного обсягу 

перевезень. 

Література: [1], [9], [12]. 

 

Практична робота № 6 

Аналіз системи транспортно-дорожнього комплексу регіону 

 

Зміст роботи: аналіз виробничої структури регіону і його 

системи транспортно-дорожнього комплексу. 

Короткі теоретичні відомості 

Виробнича структура регіону – співвідношення між 

виробництвом продукції спеціалізованих галузей і виробництвом 

товарів і послуг широкого вжитку для населення регіону. 

Розглядаючи систему транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) 

регіону, можна визначити фактори, які впливають на його 

розміщення та функціонування. Це: 

– базовий стан транспортної галузі; 

– науково-технічний прогрес; 

– капітальні вкладення, спрямовані на інноваційний розвиток 

транспорту; 

– розвиток міжгалузевих та міжтериторіальних зв’язків; 
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– розміщення вантажоутворюючих галузей промисловості, 

сільського господарства, будівництва тощо в регіоні; 

 – рівень розвитку промисловості; 

 – політика держави в сфері оподаткування, тарифо- і 

ціноутворення тощо; 

– рівень екологічного забруднення та ін. 

Поряд з впливами на систему ТДК вищеозначеної сукупності 

факторів, сама система може впливати на:  

– економічний розвиток регіону;  

– інвестиційну привабливість суб’єктів господарювання і 

територіальних утворень регіону;  

– забезпеченість населення якісними транспортними послугами;  

– конкурентоспроможність та екологічний стан регіону;  

– економічне зростання та наповнення місцевого бюджету; 

– обороноздатність країни тощо. 

Краще зрозуміти сутність системи ТДК регіону можна через її 

функції: економічну, соціальну, оборонну, інтеграційну, 

стимулюючу, політичну та культурну.  

Завдання 6. Охарактеризувати систему транспортно-дорожнього 

комплексу заданого регіону України. 

Література:  [2], [3], [11]. 

 

Практична робота № 7 

Розрахунок економічних показників роботи  

транспортних засобів на маршруті 

 

Зміст роботи: визначення економічних показників роботи 

транспортних засобів на маршруті. 

Короткі теоретичні відомості 

Оптимальний варіант складу транспортних засобів, необхідних 

для транспортного забезпечення розвитку певної галузі, визначають 

з використанням економічного показника – зведені витрати  

                        ТTв kEsЗ ⋅+= , грн,                                 (9) 

де Ts  – собівартість перевезення вантажу, грн/т;  

Тk  – питомі капітальні витрати, грн/т; 
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E  – коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень 

(в даному випадку приймаємо рівним 0,2). 

Собівартість перевезення однієї тонни вантажу визначається за 

формулою 

                                       
д

T Q

C
s = , грн/т,                                          (10) 

де С  - собівартість утримання автомобіля в експлуатації, грн/дб; 

д
Q   -  кількість вантажу, що перевозиться за 1 день, т. 

Визначення собівартості перевезень вантажу здійснюється таким 

чином: 

Накладні витрати визначаються за формулою 

                             
нпрн

НВВ ⋅=∑ ,  грн,                                 (17) 

де ∑ пр
В – сума прямих витрат, грн; 

нН  – норма накладних витрат ( нН  = 0,1). 

Тривалість перебування автомобіля в русі визначається за 

формулою 

                                  
24

tТ
Т

ре
р

∑⋅
= ,  дн.,                                      (18) 

де рТ – тривалість знаходження автомобіля в русі, дн.; 

рt  – час перебування автомобіля в рухомому стані протягом  

робочого дня, год.; 

еТ – період експлуатації автомобіля, дн. 

Завдання 7. Визначити собівартість перевезень та зведені 

витрати згідно з даними завдання 5. 

Література:  [1], [7], [8]. 

 

Практична робота № 8 

Дослідження регіональних зв’язків та транспортних  

потоків різних регіонів України 

 

Зміст роботи: визначення регіональних зв’язків та 

транспортних потоків різних регіонів України. 
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Короткі теоретичні відомості 

Регіональні зв’язки – обмін продукцією і послугами між 

регіонами країни на основі суспільного територіального розподілу 

праці. Взаємний обмін виробничою діяльністю виступає як 

об’єктивно необхідна фаза суспільного відтворення, що пов’язує 

виробництво і розподіл, з одного боку, і вжиток – з іншого. 

Транспортні потоки – це сукупність транспортних засобів, що 

одночасно беруть участь в русі на певній ділянці дорожньо-

транспортної мережі. 

Вантажні потоки – це кількість вантажів, що переміщуються у 

визначеному напрямі між пунктами навантаження і розвантаження. 

Завдання 8. Підготувати інформацію про стан транспортної 

системи різних областей України. 

Література:  [3], [10], [11], [12]. 

 

Практична робота № 9 

Розрахунок витрат на заробітну плату водіїв та  

відрахувань на соціальні заходи 

 

Зміст роботи: визначення витрат на заробітну плату водіїв та 

розрахунок відрахувань на соціальні заходи. 

Короткі теоретичні відомості 

Загальні витрати на заробітну плату та соціальні відрахування 

визначаються за формулою 

                          сз
заг
зпзп ВВВ += , грн,                               (27)    

де 
заг

зпВ – загальний фонд заробітної плати водіїв, грн;  

сзВ – витрати на відрахування на соціальні заходи, грн. 

Загальний фонд заробітної плати водіїв визначається за 

формулою 

                     
дод
зп

осн
зп

заг
зп ВВВ += ,  грн,                              (28)  

де 
осн

зпВ  – основна заробітна плата водіїв, грн;  

дод

зпВ  – додаткова заробітна плата водіїв, грн. 
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Основна заробітна плата водіїв визначається за формулою 

                  тсевв
осн
зп ЗТТЧВ ⋅⋅⋅= , грн,                          (29) 

де вЧ  – чисельність водіїв, чол.; 

вТ  – тривалість робочого часу водіїв, год.;  

еТ – період експлуатації автомобіля, діб;  

тсЧ  –  часова тарифна ставка водія, грн/год. 

На АТП працюють водії третього класу. Часова тарифна ставка 

водія 3-го класу становить 5,43 грн/год. 

Чисельність водіїв визначається кількістю автомобілів з 

урахуванням необхідного резерву водіїв для забезпечення ритмічної 

роботи транспортного процесу в умовах можливого впливу 

негативних факторів за формулою 

                             rАЧ в ⋅= , чол.,                                        (30) 

де А

 

– кількість автомобілів, од.;  

r  – коефіцієнт, що враховує резерв водіїв (рекомендується 

5,1=r ). 

Фонд додаткової заробітної плати водіїв визначають за 

формулою 

                    dpВВ осн

зп

дод

зп ⋅⋅= , грн,                                  (31) 

де 
дод

зпВ  –  додаткова заробітна плата водіїв, грн;  

осн

зпВ  – основна заробітна плата водіїв, грн;  

p  – коефіцієнт, що враховує премію (рекомендується 2,0=p );  

d  – коефіцієнт, що враховує доплату за керівництво бригадою    

( d = 0,1, якщо кількість бригадирів менше 10 чол. або d = 0,15, 

якщо кількість бригадирів більше 10 чол.). 

Відрахування на соціальні заходи визначаються за формулою    

                           cз
заг
зпсз kВВ ⋅= , грн,                                (32) 

де сзВ – витрати на відрахування на соціальні заходи, грн;  

заг

зпВ – загальний фонд заробітної плати водіїв, грн;  
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сзk  – коефіцієнт, який враховує ставку відрахувань на соціальні 

заходи (рекомендується прийняти 380kсз ,= ). 

Завдання 9. Визначити витрати на заробітну плату водіїв та 

відрахування на соціальні заходи згідно з даними завдання 6. 

Література:  [5], [7], [9]. 

 

Практична робота № 10 

Розрахунок витрат палива та мастильних матеріалів 

 

Зміст роботи: визначення витрат палива та мастильних 

матеріалів. 

Короткі теоретичні відомості 

Загальні витрати на паливо та мастильні матеріали визначаються 

за формулою 

                           ммппм ВВВ .+= , грн,                             (33) 

де пВ  – витрати  на паливо, грн;  

ммВ .  – витрати на мастильні матеріали, грн. 

Витрати на паливо визначаються за формулою 

                                   плп цQВ ⋅= ,  грн,                                         (34) 

де лQ  – витрати палива, л;  

пц  – ціна одного літра палива, грн/л (дизель – 15 грн/л). 

Витрати палива для вантажних автомобілів, що працюють 

погодинно, визначаються за формулою 

                     )1(01,0 vLHQ sл +⋅⋅⋅= , т,                            (35) 

де sH – норма витрат палива на пробіг автомобіля, л/100 км;  

L  – пробіг всіх автомобілів за період експлуатації, км;  

j  – коефіцієнт, що враховує додаткові витрати палива залежно 

від конкретних умов експлуатації автомобіля (приймаємо 

15,0=j ). 

Пробіг одного автомобіля протягом одного робочого дня 

визначається за формулою 

                                       ркрдр nl2L ... ⋅⋅= , км,                                 (36)                  
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де ..дрL – пробіг одного автомобіля протягом одного робочого дня, 

км;  

l  – відстань перевезень, км;  

..ркрn  – кількість кругових рейсів автомобіля протягом одного 

робочого дня, об. 

Загальний пробіг всіх автомобілів за період експлуатації 

визначається за формулою 

                                        
АТLL едр ⋅⋅= .. , км,                              (37)                  

де ..дрL  – пробіг одного автомобіля протягом одного робочого дня 

експлуатації, км;  

А – кількість автомобілів на маршруті, од.; 

еТ  – тривалість експлуатації автомобілів (тривалість робочого 

періоду використання на маршруті), дн.; 

дoбL
– добовий пробіг автомобіля, км. 

Витрати на мастильні матеріали визначаються за формулою 

                          mВВ пмм ⋅=. , грн,                                     (38)                  

де пВ  – витрати на  паливо, грн;  

m  – коефіцієнт, що враховує витрати на мастильні матеріали 

(рекомендується прийняти 1,0=m ). 

Завдання 10. Визначити витрати на паливо та мастильні 

матеріали згідно з даними завдання 9. 

Література:  [10], [13]. 

 

Практична робота № 11 

Розрахунок витрат на запасні частини, технічне  

обслуговування, ремонт автомобілів та відновлення шин,  

амортизаційні відрахування 

 

Зміст роботи: визначення витрат на запасні частини, технічне 

обслуговування, ремонт автомобілів та відновлення шин, 

амортизаційні відрахування. 

Короткі теоретичні відомості 

Загальні витрати на запасні частини, технічне обслуговування і 
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поточний ремонт автомобілів та відновлення шин визначаються за 

формулою 

                                 трчзто ВВВ += . , грн,                              (39) 

де тоВ – загальні витрати на запасні частини, технічне 

обслуговування і ремонт автомобілів та відновлення і ремонт 

шин, грн;  

чзВ . – витрати на запасні частини, грн;  

трВ – витрати на технічне обслуговування, ремонт  автомобілів 

та відновлення шин, грн. 

Витрати на запасні частини визначаються за формулою 

                  
1000

LЦА050
В а

чз

⋅⋅⋅
=

,
. ,  грн,                            (40) 

де А  – кількість автомобілів, од.;  

аЦ – балансова вартість автомобіля, грн; 

L – пробіг одного автомобіля за період експлуатації, км. 

Витрати на технічне обслуговування, ремонт автомобілів та 

відновлення шин протягом періоду експлуатації визначаються за 

формулою 

                              10
Т

AЦ
В

е

а
тр ,⋅

⋅
= , грн,                                (41) 

де аЦ  – балансова вартість автомобілів, грн;  

А – кількість автомобілів на маршруті, од.; 

eT  – період  експлуатації автомобілів (тривалість робочого 

періоду використання на маршруті), дн. 

Сума амортизаційних відрахувань визначають за формулою 

                      ∑ ⋅⋅=
і

аііа НЦАВ , грн,                             (42) 

де аВ  – сума амортизаційних відрахувань, грн; 

іА  – кількість автомобілів і-го типу, од.; 

 
іaЦ – балансова вартість одного і-го автомобіля, грн;  
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іaH – коефіцієнт амортизаційних відрахувань на повне 

відновлення рухомого складу, (прийняти 1250H a ,= ). 

Завдання 11. Визначити витрати на запасні частини, технічне 

обслуговування, ремонт автомобілів та відновлення шин, 

амортизаційні відрахування згідно з даними завдання 10. 

Література:  [1], [7], [12]. 

 

Практична робота № 12 

Визначення оптимального рухомого складу  

транспортних засобів 

 

Зміст роботи: розрахунок оптимального рухомого складу 

транспортних засобів.  

Короткі теоретичні відомості 

Визначення оптимального складу транспортних засобів  для 

забезпечення транспортного обслуговування певної території, де 

здійснюється економічна діяльність, проводиться за допомогою 

економічних показників, а саме: 

• дохід, отриманий відповідно до виконаної транспортної 

роботи (обсягу перевезень) та встановлених тарифів; 

• витрати; 

• прибуток; 
• рентабельність. 
Загальна сума доходу від перевезень вантажів визначається за 

формулою 

                                       
,тв цQД ⋅=
                                  

(43) 

де Д  – дохід від перевезень вантажів, грн; 

вQ  – обсяг перевезень, т;  

тц – тариф за перевезення однієї тонни вантажу, грн/т 

(встановлюється викладачем). 

Витрати, пов’язані із перевезенням вантажів 

                                     
,ТAСВ ⋅⋅=
                                     

(44) 

де С  – собівартість утримання автомобіля в експлуатації, грн/дб.; 

Т  – загальний період організації перевезень вантажів, дн. 
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Прибуток від перевезень визначається за формулою 

                                       
ВДП −= .                                     (45) 

Рентабельність від перевезень 

                                          В

П
R =

                                          (46) 

Оптимальний варіант перевезень вантажів визначають з 

використанням показника зведені витрати (Зв). В цій формулі 

показник «питомі капітальні витрати» визначають за формулою 

                            
в

а
Т Q

АЦ
k

⋅
= ,   грн/т,                                (47)                  

де Тk  – питомі капітальні вкладення, грн/т; 

aЦ  – балансова вартість автомобіля, грн;  

А – кількість автомобілів, од.;  

вQ  – обсяг перевезення, т. 

Оптимальному варіанту складу транспортних засобів, організації 

перевезень вантажів відповідає мінімальне значення показника 

«зведені витрати». 

Із трьох типів автомобілів, які були запропоновані студентом для 

перевезення вантажу на кожному маршруті перевезень, вибирається 

той варіант, якому відповідає найменше значення зведених витрат, 

а також максимальне значення рентабельності перевезень. 

Оптимальному варіанту перевезень відповідає відповідний склад 

рухомого складу АТП (кількість автомобілів) та оптимальна 

технологія і організація перевезень. 

Завдання 12. Розрахувати показники, за якими здійснюється 

визначення оптимального складу транспортних засобів для 

забезпечення транспортного обслуговування певної території згідно 

з даними завдання 11. 

Література:  [3], [7]. 

 

Практична робота № 13 

Розробка графіку руху транспортних засобів на маршруті 

 

Зміст роботи: визначення кількості транспортних засобів, 

необхідних для забезпечення даного обсягу перевезень. 
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Короткі теоретичні відомості 

Виxiднi дані, необхідні для побудови графіка руху автомобіля на 

маршруті: 

1. Час початку роботи навантажувального пункту (Тпр), який є 

часом прибyття першого автомобiля на першу їздку i часом початку 

навантаження на першу їздку.  

2. Нульовий пробiг на початку змiни (��
�

) i середньотехнiчна 

швидкiсть (Vт).  

3. Час одного обороту в годинах i хвилинах (tоб); час одного 

обороту по елементах; час навантаження в першому пункті 

навантаження (�н
�їв	

); час руху від першого пункту навантаження до 

першого пункту розвантаження (�рух
�їв	

) (i в годинах, i в хвилинах); 

час розвантаження в першому пункті розвантаження (�р
�їв	

); час 

руху від першого пункту розвантаження до другого пункту 

навантаження (�рух
�хх	

) (i в годинах, i в хвилинах); час навантаження в 

другому пункті навантаження (�н
�їв

) (i в годинах, i в хвилинах), час 

руху від дрyгoгo пункту навантаження до дрyгoгo пункту 

розвантаження (�рух
�їв

) (i в годинах, i в хвилинах); час розвантаження 

в дрyгoму пункті розвантаження (�р
�їв

) (i в годинах, i в хвилинах), i 

так по кожній iздцi з вантажем i без вантажу.  

4. Кiлькiсть оборотів за змiнy до обідньої перерви i після 

обідньої перерви.  

5. Тривалість обідньої перерви (i в годинах, i в хвилинах).  

6. Нульовий пробіг у кiнцi зміни (��
��

) i середньотехнічна 

швидкість.  

Розрахунки:  

1. Час на нульовий пробiг на початку змiни  

.,
600

0 хв
V

l
t

т

⋅′
=′  

2. Час виїзду першогo автомобiля з АТП  
..;,0 хвгодТТТ прв

′−=  

3. Час закiнчення навантаження за першу їздку  
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..;,11 хвгодtТТ ївїв l
нпр

l
зн +=  

4. Час руху автомобiля за першу їздку 

.,
6011 хв

V

l
t

т

ївl
рух
їв

⋅
=  

5. Час прибyття першого автомобiля пiд розвантаження  

..;,111

. хвгодtТТ ївївїв l
рух

l
зн

l
рпр +=  

6. Час закiнчення розвантаження за першу їздку  

..;,111

.. хвгодtТТ ївївїв l
р

l
рпр

l
рз +=  

7. Час прибyття в дрyгий навантажувальний пункт для 

виконання дpyгoї їздки  

.;.,111

.. хвгодtТТ ївївїв l
рух

l
рз

l
нпр +=  

8. Час закінчення навантаження на дрyгiй iздцi  

..;,222

.. хвгодtТТ ївївїв l
рн

l
нпр

l
нз +=  

9. Аналогiчнi розрахунки виконуються по всіх оборотах до 

обідньої перерви. 

10. Час початку роботи після обідньої перерви визначаєтъся 

таким чином: до часу закiнчення oстанньoгo обороту до обiдньої 

перерви додається час обiдньої перерви. 

Виконавши розрахунки по вcix оборотах пiсля обiдy, отримаємо 

час закiнчення роботи на маршрyтi. Додавши до часу закiнчення 

роботи автомобiля на маршрутi час на нульовий пробiг у кiнцi 

змiни, отримуємо час повернення автомобiля в АТП у кiнцi змiни. 

Данi розрахункiв заносимо в таблицi розкладу руху.  

Графiки руху автомобiля будуютъся в прямокутнiй системi 

координат. На oci абсцис (на oci х) вiдкладаютъся в масштабi 

години змiни, а на oci ординат (на oci у) відстанi мiж пунктами 

маршрyтy, тодi данi розкладу руху зображуютъся лiнiями: 

гoризонтальними товстими зображуєтъся час навантаження або 

розвантаження у вiдповiдних пунктах, похилими суцiльними – рух 

автомобiля з вантажем, а похилими переривчастими – рух 

автомобiля без вантажу. На початку змiни i в кiнцi змiни хвилястою 

лiнiєю позначаються нульовi пробiги, на яких записуєтъся їх 

значения і час.  

Приклад. Скласти розклад руху i побудувати гpафiк руху 

автомобiля, який працює на простому маятниковому маршрyтi. 
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Виxiднi данi: Тпр = 8 год.; ��
�

 = 9 км; Vт = 30 км/год.; lїв = lхх = 12 км; 

tн = 0,2 год. = 12 хв.; tр = 0,1 год. = 6 хв.; Zоб = 5; ��
��

 = 6 км; час обiдy 

– 1 година.  

Розрахунки: 

.;18.3,0
30

90
0 хвгод

V

l
t

т

===
′

=′  

.;42.7.18.80 хвгодхвгодtТТ прв =−=′−=  

.;24.4,0
30

1211 хвгод
V

l
t

т

ївl
рух
їв ====

.;36.8.24.12.8111

. хвгодхвхвгодtТТ ївївїв l
рух

l
зн

l
рпр =+=+=

.;42.8.6.36.8111

.. хвгодхвхвгодtТТ ївївїв l
р

l
рпр

l
рз =+=+=

.;12.8.12.811 хвгодхвгодtТТ ївїв l
нпр

l
зн =+=+=

 .;6.9.24.42.8111

.. хвгодхвхвгодtТТ ївївїв l
рух

l
рз

l
нпр =+=+=  

.18.9.12.6.922 хвгодхвхвгодtТТ ївїв l
нпр

l
зн =+=+=  

Аналогiчно проводимо розрахунки для всix оборотiв, врахову-

ючи обiдню перерву:  

.12.2,0
30

60
0 хвгод

V

l
t

т

===
′′

=′  
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Рис. 13.1. Графiк руху автомо6iля на простому  

маятниковому маршрyтi  

 

Завдання 13. Побудувати графік руху автомобіля згідно з 

вихідними даними попередніх завдань. 

Література:  [1], [6], [9]. 

 

Практична робота № 14 

Розробка розкладу роботи водіїв на маршруті 

 

Зміст роботи: складання розкладу роботи водіїв на маршруті. 

Короткі теоретичні відомості 

Складаючи графік руху, враховуємо пробіг автомобіля, середню 

технічну швидкість автомобіля, час простою під навантаженням і 

розвантаженням, а також режим праці та відпочинку водія.  

При керуванні 1 водієм: 

- щоденний період керування автомобіля 8 годин; 
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- максимальна тривалість безперервного керування водієм        

4,5 години; 

- перерва в керуванні 45 хвилин.   

Під час розробки розкладу роботи водія керуватися нормами 

Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів 

(ЄУТР). 

Вихідні дані ті ж, що в завданні 13. Результати розрахунків 

записуємо в розклад роботи водія  (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Pозклад роботи водія на простому маршрyті 

 

Завдання 14. Скласти розклад роботи водія згідно з вихідними 

даними завдання 13. 

Література:  [2], [4], [6]. 
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Практична робота № 15 

Система державного контролю за діяльністю підприємства 

 

Зміст роботи: вивчення системи державного контролю за 

діяльністю підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Головним (провідним) органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у 

галузі транспорту і дорожнього господарства, у сфері використання 

повітряного простору України та навігаційно-гідрографічного 

забезпечення мореплавства, є Міністерство інфраструктури 

України. 

Міністерство інфраструктури України є центральним органом 

державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів 

України і здійснює керівництво транспортно-дорожнім комплексом, 

відповідає за його розвиток, координує роботу об’єднань, 

підприємств, установ та організацій автомобільного, авіаційного, 

залізничного, морського і річкового транспорту та дорожнього 

господарства, що входять у сферу його управління.  

Основними завданнями міністерства є: здійснення державного 

управління транспортним комплексом України; реалізація 

державної політики становлення і розвитку транспортно-

дорожнього комплексу України для забезпечення своєчасного, 

повного і якісного задоволення потреб населення і суспільного 

виробництва в перевезеннях; забезпечення взаємодії і координації 

роботи автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і 

річкового транспорту та дорожнього комплексу, здійснення заходів 

для створення єдиної транспортної системи України; створення 

рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств 

транспорту усіх форм власності; забезпечення входження 

транспортно-дорожнього комплексу України до європейської та 

світової транспортних систем на принципах Європейської 

транспортної політики. 

Кожна з підгалузей єдиної транспортної системи України має 

свої органи управління, а також транспортні й інші організації, які 

входять до цієї підгалузі. 
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 Певне уявлення про них може дати система організації 

залізничного транспорту. 

Для забезпечення державних і суспільних інтересів, свободи 

підприємництва і формування ринку транспортних послуг, безпеки 

перевезень, захисту навколишнього природного середовища 

Кабінет Міністрів України визначає умови і порядок організації 

діяльності залізничного транспорту загального користування, 

сприяє його пріоритетному розвиткові, надає підтримку в 

задоволенні потреб залізниць у рухомому складі, матеріально-

технічних і паливно-енергетичних ресурсах. 

Крім Міністерства інфраструктури України, яке здійснює 

державне управління транспортним комплексом, управління 

залізницями та іншими підприємствами залізничного транспорту, 

що належать до загальнодержавної власності, здійснює орган 

управління залізничним транспортом – Державна адміністрація 

залізничного транспорту України (Укрзалізниця), підпорядкований 

Міністерству інфраструктури України. 

Виключно до компетенції Укрзалізниці, яка здійснює функції 

господарюючого суб’єкта, належить управління процесом 

перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученнях, а також 

регулювання виробничо-господарської діяльності у сфері 

організації і забезпечення цього процесу залізницями, 

підприємствами, установами та організаціями, які Укрзалізниця 

проводить централізовано. 

Основною організаційною ланкою на залізничному транспорті є 

залізниця. Створення, реорганізація, ліквідація та визначення 

територіальних меж залізниць, призначення і звільнення їх 

керівників здійснюються рішеннями Кабінету Міністрів України за 

поданням Міністерства інфраструктури України. В Україні діють 

п’ять залізниць: Донецька, Львівська, Одеська, Південно-Західна, 

Придніпровська. 

Повноваження, права та обов’язки залізниць визначаються 

Законом України «Про залізничний транспорт», їх статутами. 

Затвердження статутів залізниць здійснює Міністерство 

інфраструктури України за погодженням з Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та Антимонопольним 

комітетом України. 
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Створення, реорганізація та ліквідація підприємств, установ та 

організацій, які входять до складу залізниць, затвердження їх 

статутів (положень), а також укладання контрактів (трудових 

договорів) з їх керівниками здійснюються у порядку, 

встановленому чинним законодавством України, а також статутами 

залізниць. 

Завдання 15. Охарактеризувати систему державного і 

регіонального управління автомобільним транспортом України.  

Література:  [3], [10], [11]. 

 

6. Питання підсумкового контролю знань студентів 

 

Змістовий модуль 1 

1. Характеристика та аналіз транспортної системи України.  

2. Територіальна організація транспортної системи. 

3. Органи регіонального управління, їх функціонування, 

призначення, система їх утворення.  

4. Функції та повноваження органів регіонального управління. 

5. Методи оцінки економіко-географічного положення. 

6. Показники кількісної оцінки економіко-географічного 

положення. 

7. Мета та етапи аналізу транспорту.  

8. Аналіз техніко-експлуатаційних показників розвитку 

транспорту.  

9. Особливості аналізу вантажних та пасажирських перевезень.  

10. Аналіз організаційно-технічного рівня автотранспортного 

підприємства. 

11. Актуальність формування регіональних транспортних 

систем.  

12. Регулювання розвитку виробничої інфраструктури в регіоні. 

13. Теоретична база формування систем регіональних 

вантажних перевезень.  

14. Основні науково-методичні підходи для формування систем 

регіональних перевезень. 

15. Формування регіональної мережі і організація управління 

рухом вантажу.  

16. Стратегія розвитку регіональної мережі вантажних 

перевезень. 
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17. Схема організаційного проектування структур управління.  

18. Організаційні структури управління регіону. 

 

Змістовий модуль 2 

1. Концепція розвитку автотранспортних підприємств.  

2. Вибір рухомого складу автотранспортного підприємства з 

урахуванням характеристики вантажу, умов роботи транспортних 

засобів, обсягів перевезень для формування виробничої програми 

підприємства. 

3. Вибір структури управління автотранспортного 

підприємства.  

4. Основні принципи розміщення автотранспортних 

підприємств.  

5. Взаємодія автотранспортного підприємства з місцевими 

органами влади та місцевого самоврядування. 

6. Визначення основних вантажопотоків.  

7. Склад та зміст матеріальної бази.  

8. Кадрове забезпечення діяльності автотранспортного 

підприємства.  

9. Умови технічного та технологічного обґрунтування.  

10. Соціальне забезпечення працівників підприємства. 

11. Математичні методи оптимізації транспортної діяльності.  

12. Оцінка економічної діяльності підприємства. 

13. Загальні підходи до прийняття управлінських рішень.  

14. Особливості функціонування та розвитку ринку 

автотранспортних послуг.  

15. Державні органи, що мають повноваження контролювати 

діяльність автотранспортних підприємств.  

16. Контроль за роботою автотранспортних підприємств з боку 

органів місцевого самоврядування. 

Рекомендована література 
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