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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Самостійна робота студента є однією із важливих складових 

навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, 

неформальність та стійкість набутих знань і умінь. 

Метою самостійної роботи студента (СРС) є забезпечення 

засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого 

закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних 

знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-

методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в 

інформаційному просторі. 
СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під 

час позааудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в 

майбутній професійній діяльності. 
Розрізняють види (самостійна робота, яка забезпечує підготовку 

до аудиторних занять, поточного і семестрового контролю знань; 

пошуково-аналітична робота; науково-дослідна робота; практика на 
підприємствах та в організаціях, участь в тренінгах) та форми 

(самостійне опрацювання або вивчення теоретичного матеріалу; 

виконання домашніх завдань; підготовка до контрольних робіт, 
тестів та інших форм поточного контролю; письмове оформлення 

звітів з лабораторних робіт; підготовка до модульних та семестрових 

контролів; підготовка рефератів тощо) самостійної роботи студента. 

Самостійна робота з дисципліни „Економіка транспорту” 

передбачена навчальним планом підготовки студентів  

спеціальностей 7.07010102, 8.07010102 “Організація перевезень і 
управління на транспорті (автомобільний транспорт)” 

СРС спрямована на досягнення поставленої мети через виконання 

відповідних завдань, зміст, обсяги і структура яких наведені далі. 
Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих тем 

модулів шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють 

підготовку до практичних занять та залікових модулів.  
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Опис навчальної дисципліни “Економіка транспорту” та розподіл 

годин самостійної роботи представлено відповідно в табл. 1.1,     

табл. 1.2. 

Таблиця 1.1 

Опис навчальної дисципліни “Економіка транспорту” 

Найменування 
показників 

Спеціальність, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСTS – 2,25 

Спеціальності: 
7.07010102,  

8.07010102 

“Організація 

перевезень і 
управління на 

транспорті 
(автомобільний 

транспорт)” 

Нормативна 

Модулів – 1  Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 5-ий 6-ий 

Семестр 

9-ий 11-ий 

Загальна кількість - 81 Лекції 

14 4 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

             СРС – 3 

Освітньо-

кваліфікаційні 
 рівні:  

спеціаліст, 

магістр  

 

Практичні 

14 4 

Самостійна робота 

53 73 

Вид контролю:  

залік 

 

Таблиця 1.2 

Розподіл годин самостійної роботи з дисципліни “Економіка 

транспорту” для студентів денної та заочної форм навчання 

№ Зміст роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 підготовка до аудиторних занять 14 4 

2 підготовка до контрольних заходів 13,5 13,5 

3 підготовка питань, які не розглядаються 

під час аудиторних занять 

25,5 55,5 

 Разом 53 73 
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Відповідно до нормативних частин “Освітньо-професійної 
програми підготовки” спеціаліста та магістра, спеціальностей 

7.07010102,  8.07010102      “Організація перевезень і управління на 
транспорті (автомобільний транспорт)” на вивчення дисципліни 

“Економіка транспорту” передбачено 81 година.  

Із врахуванням зменшення аудиторного навантаження на 
студентів і збільшення обсягу самостійної роботи під керівництвом 

викладача,  розподіл навчального часу для студентів стаціонарної та 
заочної форм навчання наведено у табл. 1.3.  

Таблиця  1.3 

Структура навчальної дисципліни “Економіка транспорту” 

Теми змістових модулів       

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

  
 У
сь
ог
о у тому числі 

  
 У
сь
ог
о у тому числі 

л п інд ср л п інд ср 

Модуль 1 

     Змістовий модуль 1. Матеріально-технічна база та основи оподаткування 

автотранспортного підприємства 

Тема 1.  Основні засоби 
транспортних підприємств 

16,0 4,0 4,0 - 8,0 12,0 1,0 1,0 - 10,0 

Тема 2. Оборотні засоби на 
підприємствах транспорту  

12,0 2,0 2,0 - 8,0 11,5 1,0 0,5 - 10,0 

Тема 3. Основи системи 
оподаткування АТП 

14,0 2,0 2,0 - 10,0 17,0 0,5 0,5 - 16,0 

Разом за змістовим модулем 1 42,0 8,0 8,0 - 26,0 40,5 2,0 2,0 - 36,0 

      Змістовий модуль 2.  Економічні результати діяльності АТП 

Тема 4. Групування витрат за 
економічними елементами 
витрат 

15,0 2,0 4,0 - 9,0 12,5 0,5 1,0 - 11,0 

Тема 5. Визначення 
фінансових результатів 
господарської діяльності 
автотранспортного 
підприємства 

12,0 2,0 2,0 - 8,0 12,0 1,0 1,0 - 10,0 

Тема 6. Організація 
фінансових потоків 

12,0 2,0 - - 10,0 16,0 - - - 16,0 

Разом за змістовим модулем 2 39,0 6,0 6,0 - 27,0 40,5 1,5 2,0 - 37,0 

Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - 

Усього годин 81,0 14,0 14,0 - 53,0 81,0 4,0 4,0 - 73,0 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Матеріально-технічна база та основи 

оподаткування автотранспортного підприємства 

Тема 1. Основні засоби транспортних підприємств  
Економічна сутність основних фондів підприємства. Класифікація 

основних виробничих засобів (ОВЗ), їх оцінка та рух ОВЗ. 

Показники і резерви росту ефективності використання ОВЗ. Знос та 
амортизація основних засобів. Лізинг: поняття, його види та форми. 

Тема 2. Оборотні засоби на підприємствах транспорту  
Економічна сутність та структура оборотних засобів. Джерела 

формування оборотних засобів. Показники руху та ефективності 
використання оборотних засобів. Нормування оборотних засобів. 

Шляхи підвищення обертання оборотних коштів. 

Тема 3. Основи системи оподаткування автотранспортного 

підприємства 

Сутність податків і їх функції. Облік податку на додатну вартість. 

Облік податку на прибуток підприємства. Збір на першу реєстрацію 

транспортного засобу. Спрощена система оподаткування. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Економічні результати діяльності АТП 

Тема 4. Групування витрат за економічними елементами витрат 

Поняття витрат. Класифікація витрат собівартості. Матеріальні 
витрати. Витрати на оплату праці. Амортизаційні відрахування. 

Відрахування на соціальні заходи. Інші витрати. 

Тема 5. Визначення фінансових результатів господарської 
діяльності автотранспортного підприємства 

Сутність прибутку та його значення для ефективної роботи АТП. 

Порядок визначення прибутку при вантажних перевезеннях. 

Розподіл прибутку підприємства транспорту.  Доходи підприємства 
транспорту. Рентабельність автотранспортного підприємства. Шляхи 

підвищення рентабельності. Інноваційна та інвестиційна політика 
АТП.  

Тема 6. Організація фінансових потоків 

Поняття фінансів і принципи їх побудови. Взаємини 

автотранспортних підприємств з кредитними організаціями. 

Взаємини зі страховими організаціями. 
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3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 
отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих тем (для 
денної та заочної форм навчання) шляхом опрацювання відповідної 
літератури, здійснюють підготовку до практичних занять та 
залікових модулів (див табл. 1.4 та 1.5). 

Таблиця  1.4 

Завдання для самостійної роботи студентами денної форми навчання 

№ 

з/п 
Тема 

Питання, завдання для самостійного 

опрацювання 
Годин 

1 2 3 4 

1. 

Тема 1.  Основні засоби 

транспортних 

підприємств 

Показники і резерви росту 

ефективності використання ОВЗ. Знос 
та амортизація основних засобів. 

Лізинг: поняття, його види та форми. 

4,0 

 

2. 

Тема 2. Оборотні засоби 

на підприємствах 

транспорту  

Нормування оборотних засобів. 

Шляхи підвищення обортних коштів. 
4,0 

3. 
Тема 3. Основи системи 

оподаткування АТП 

Збір на першу реєстрацію 

транспортного засобу. Спрощена 

система оподаткування. 

5,0 

4. 

Тема 4. Групування 

витрат за економічними 

елементами витрат 

Відрахування на соціальні заходи. 

Інші витрати. 
3,0 

5. 

Тема 5. Визначення 

фінансових результатів 

господарської діяльності 
автотранспортного 

підприємства 

Рентабельність автотранспортного 

підприємства. Шляхи підвищення 

рентабельності. Інноваційна та 

інвестиційна політика АТП 

4,0 

6. 

Тема 6. Організація 

фінансових потоків 

Взаємини автотранспортних 

підприємств з кредитними 

організаціями. Взаємини зі 
страховими організаціями. 

5,5 

Всього 25,5 

 

Таблиця  1.5 

Завдання для самостійної роботи студентам заочної форми навчання 

№ 

з/п 
Тема 

Питання, завдання для самостійного 

опрацювання 
Годин 

1 2 3 4 

1. Тема 1.  Основні  Класифікація основних виробничих засобів  8,0 
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продовження табл.1.5 

1 2 3 4 

 

засоби 

транспортних 

підприємств 

(ОВЗ), їх оцінка та рух ОВЗ. Показники і 
резерви росту ефективності використання 

ОВЗ. Знос та амортизація основних засобів. 

Лізинг: поняття, його види та форми. 

 

2. 

Тема 2. Оборотні 
засоби на 

підприємствах 

транспорту  

Показники руху та ефективності 
використання оборотних засобів. 

Нормування оборотних засобів. Шляхи 

підвищення обортних коштів. 

8,0 

3. 

Тема 3. Основи 

системи 

оподаткування 

АТП 

Облік податку на додатну вартість. Облік 

податку на прибуток підприємства. Збір на 

першу реєстрацію транспортного засобу. 

Спрощена система оподаткування. 

11,0 

4. 

Тема 4. Групування 

витрат за 

економічними 

елементами витрат 

Матеріальні витрати. Витрати на оплату 

праці. Амортизаційні відрахування. 

Відрахування на соціальні заходи. Інші 
витрати. 

9,0 

5. 

Тема 5. Визначення 

фінансових 

результатів 

господарської 
діяльності 
автотранспортного 

підприємства 

Розподіл прибутку підприємства транспорту.  

Доходи підприємства транспорту. 

Рентабельність автотранспортного 

підприємства. Шляхи підвищення 

рентабельності. Інноваційна та інвестиційна 

політика АТП 

8,0 

6. 

Тема 6. Організація 

фінансових потоків 

Поняття фінансів і принципи їх побудови. 

Взаємини автотранспортних підприємств з 
кредитними організаціями. Взаємини зі 
страховими організаціями. 

11,5 

Всього 55,5 

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

“Економіка  транспорту” є складання письмового звіту за темами 

вказаними у табл.1.4-1.5. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 
1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну 

частину, висновки, список використаної літератури та додатки. 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210×297) 

з одного боку. Поля: ліве – 30мм, верхнє та нижнє – 20мм, праве – 
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10мм. 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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1. Зінь Е.А. Регіональна економіка: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 

2007. – 528с.  

2. Cербиновський Б.Ю., Фролов Н.Н., Напхоненко Н.В., Колоскова Л.И., 

Напхоненко А.А. Экономика предприятий автомобильного 

транспорта: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/д: 

Издательский центр «МАРТ», 2006.-496с. 

3. Туревский И.С. Экономика орасли (автомобильный транспорт): 
учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 288с. 

4. Шваб Л.І. Економіка підприємства. – К.: Каравела, 2006 р.-584с. 

 

Допоміжна 

5. Артюхов В.Г. Самофинансирование на атомобильном транспорте/ 

В.Г.Артюхов; В.Г.Артюхов, З.Н.Лактюшина. – М.: Транспорт, 1990. –

190с. 

6. Господарський кодекс від 16.01.2003 р. № 436-IV (із змінами і 
доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/436-15. 

7. Герзель В.М. Організація автомобільних перевезень, дорожні умови 

та безпека руху: Навч. посіб./ В.М.Герзель, М.М.Марчук, 

М.А.Фабрицький, О.П.Рижий. – Р.: НУВГП, 2008. – 200с. 
8. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства:Навч. посіб.-

Київ:ЦНЛ,2006. - 488с. 
9. Економіка підприємства:Навч. посіб./ Круш П.В., Подвігіна В.І 

.,Сердюк Б.М.,ін /За заг. ред. П.В.Круша. - Київ:Ельга-Н. КНТ,2007. - 

780с. 

10. Зінь Е.А. Управління автомобільним транспортом: Навч.посіб.- Рівне: 

НУВГП, 2011. – 326 с. 
11. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: 

Навч.посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – Рівне: НУВГП, 2011. – 248 с. 

12. Зінь Е.А., Карпан Т.С. Робоча програма навчальної дисципліни для 

студентів за напрямом підготовки 6.070101 “Транспортні технології”. 

– Рівне:НУВГП, 2008. – 16 с. 
13. Зінь Е.А., Якимчук А.Ю. Статистика: Інтерактивний комплекс 

навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП,2008.-126с.  
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14. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 року (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / 

Верховна рада України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

15. Навчальний економічний словник-довідник (політекономія, 

мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка 
підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції та 

ін.):Терміни. Поняття. Персоналії/За ред. Г.І. Башнянина, В.С. 

Іфтемічука. - 2-ге вид., випр. і доп.-Львів:Магнолія 2006,2007. - 688с. 

16. Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки:Учеб. пособие. / 

Е.В. Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. – Москва-Ростов-на-

Дону:МарТ,2006. - 480с. 

17. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства:Навч. 

посібник.-2-ге вид., перероб. та доп.-Київ:ЦНЛ,2006. - 356 с. 

18. Хмельницкий А.Д. Экономика и управление на грузовом 

автомобильном транспорту: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/А.Д.Хмельницкий. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 256с. 

19. Якимчук Т.І., Ревко Т.В. Економіка та організація діяльності 
об'єднань підприємств:Інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення. Кредитно-модульна система організації 
навчального процесу. Для студентів напряму підготовки 0501 

"Економіка і підприємництво". - Рівне:НУВГП,2007. - 100с. 

 

Періодичні видання 

20. Автошляховик України 

21. Автомобільний транспорт 

22. Економіка транспортного комплексу 

23. Перевізник UA 

24. Підприємництво, господарство і право. 

25. Освіта і управління. 

 

Інформаційні ресурси 

26. Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 

8.07010102 "Організація перевезень і управління на транспорті 
(автомобільний транспорт)" – К: КНЕУ, 2004. 

27. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за 

спеціальністю 7.07010102 "Організація перевезень і управління на 

транспорті (автомобільний транспорт)" – К: КНЕУ, 2004. 

28. http: // www.rada.kiev.ua – Законодавство України. 

29. http: // www.library.snu.edu.ua – Наукова бібліотека. 

30. http: // www.libr.rv.ua/ –  Рівненська державна обласна бібліотека. 

31. http: // www.rstu.rv.ua/book.html  – Бібліотека НУВГП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


