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ПЕРЕДМОВА 
 

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисцип-

ліни “Економіка транспорту” розраховані на студентів, які навча-
ються за спеціальностями 7.07010102, 8.07010102 “Організація пе-
ревезень і управління на транспорті  (автомобільний транспорт)” у 

відповідності до вимог ECTS. 

Мета підготовки даних методичних вказівок – допомогти студе-
нтам закріпити теоретичний матеріал з дисципліни “Економіка тра-
нспорту” на основі задач, розрахунок яких буде розглядатися на 
практичних заняттях з дисципліни.     

Вивчення дисципліни “Економіка транспорту” базується знаннях 

отриманих з таких навчальних дисциплін, як  “Основи економіки 

транспорту”, “Транспортне право”, “Логістика”, “Вантажні переве-
зення”, “Пасажирські перевезення”, “Економічна теорія”, “Комер-

ційна робота на транспорті”, “Організація та технологія вантажних 
робіт на транспорті”, “Управління транспортом”, “Мікроекономі-
ка”, “Вантажознавство”, “Транспортна статистика”, “Трудове пра-
во”, “Фінанси підприємств автомобільного транспорту”. А отри-

манні знання будуть використовуватись у подальшому при вивченні 
таких дисциплін: “Транспортно-експедиторська діяльність”, “Ком-

плексне техніко-економічне обґрунтування системи перевезень”, 

“Планування та аналіз виробничої діяльності АТП”, “Управління 
ланцюгом постачань”, “Управління транспортно-територіальним 

комплексом” 

Метою вивчення дисципліни “Економіка транспорту” є форму-

вання системи знань про сутність і зміст економіки транспорту, ви-

вчення економічних основ організації господарської діяльності ав-
тотранспортного підприємства в нових умовах господарювання, 
оволодіння економічними методами управління діяльністю автот-
ранспортного підприємства. 

Предмет дисципліни “Економіка транспорту” – основні еконо-

мічні категорії, що діють в системі автотранспортних перевезень, 
економічні закони та економічні принципи дії ринкових відносин на 
автомобільному підприємстві. 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

знати: економічну сутність основних засобів автотранспортного 
підприємства; структуру та економічну сутність оборотних засобів 
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автотранспортного підприємства; сутність податків та їх функції; 
поняття витрат собівартості перевезень та їх класифікація; доходи 

підприємства транспорту; рентабельність автотранспортного підп-

риємства; організацію фінансових потоків на підприємстві та прин-

ципи їх побудови. 

уміти: творчо підходити до підготовки і прийняття управлінсь-
ких рішень з економіки; розраховувати техніко-експлуатаційні по-

казники використання рухомого складу, витрати, прибуток, рента-
бельність; аналізувати і узагальнювати результати  виробничо-

господарської діяльності автотранспортного підприємства. 
 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА СТРУ-

КТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

 

Опис навчальної дисципліни “Економіка транспорту”  наведено 

у табл.1.1.  

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, відпо-

відно ЕСTS – 2,25 

Спеціальності: 
7.07010102, 

8.07010102 

“Організація переве-
зень і управління на 

транспорті 
(автомобільний тран-

спорт)” 

Нормативна 

Рік підготовки: 

Модулів – 1 5-ий 6-ий 

Семестр 

Змістових модулів - 2 9-ий 11-ий 

Загальна кількість - 81 Лекції 

14 4 

Тижневих годин для ден-

ної форми навчання: 
аудиторних – 2:   СРС – 3 

Освітньо-

кваліфікаційний 

 рівень:  
спеціаліст,  

магістр 

Практичні 

14 4 

Самостійна робота 

53 73 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуа-
льної роботи становить: для денної форми навчання – 34,7 % до 65,3 %;  для заоч-

ної форми навчання – 9,9 % до 90,1 %. 
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Відповідно до нормативних частин “Освітньо-професійної про-

грами підготовки” магістра та спеціаліста, спеціальностей 

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

“Економіка транспорту” передбачено 81 година. Розподіл навчаль-
ного часу для студентів стаціонарної та заочної форм навчання на-
ведено у табл.1.2 

Таблиця  1.2 

Структура навчальної дисципліни 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

     Змістовий модуль 1. Матеріально-технічна база та основи оподаткування 
автотранспортного підприємства 

Тема 1.  Основні засоби тран-
спортних 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 опо-
даткування 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 фінансо-
вих 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 

Тематика  практичних занять представлена у таблиці 1.3 
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Таблиця 1.3 

Теми практичних занять 

 №  

 з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
денна форма  
навчання 

заочна форма  
навчання 

 1. 
Тема 1. Практичне заняття 1. Основні засоби
транспортних підприємств. 

2,0 1,0 

 2. 
Тема 1. Практичне заняття 2. Основні засоби
транспортних підприємств. 

2,0 - 

 3. 
Тема 2. Практичне заняття 3. Оборотні засоби 

на підприємствах транспорту.  
2,0 0,5 

 4. 
Тема 3. Практичне заняття 4. Основи системи 

оподаткування АТП. 
2,0 0,5 

5. 
Тема 4. Практичне заняття 5. Групування ви-
трат за економічними елементами витрат. 2,0 1,0 

 6. 
Тема 4. Практичне заняття 6. Групування ви-
трат за економічними елементами витрат. 

2,0 - 

 7. 
Тема 5. Практичне заняття 7. Визначення фі-
нансових результатів господарської діяльності 
АТП 

2,0 1,0 

Усього годин 14,0 4,0 

Система ЕСТS передбачає 100-бальну шкалу оцінювання навча-
льних досягнень студента. Розподіл балів за формами контролю 

представлено у табл.1.4. 

Таблиця 1.4 

Розподіл балів за формами контролю  

Модуль 1. Поточний контроль 
Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 

20 15 15 20 15 10 
100 

55 45 

Т1, Т2 … Т3 –  теми змістових модулів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, що 

наведена у табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Шкала оцінювання   
Кількість набраних 
балів студентом 

Оцінка за національною шкалою Рівень компетентності 

1 2 3 

90-100 балів зараховано Високий  

(творчий) 
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продовження табл.1.5 
1 2 3 

82-89 балів зараховано Достатній (конструк-
тивно-варіативний) 74-81 балів зараховано 

64-73 балів зараховано Середній (репродукти-

вний) 60-63 балів зараховано 

35-59 балів 
не зараховано з можливістю по-

вторного складання Низький (рецептивно-

продуктивний) 1-34 балів не зараховано з обов’язко-вим 

повторним вивченням курсу 
 

 

ІІ. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ОСНОВИ 

ОПОДАТКУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Практичне заняття 1. 

 

Тема: Основні засоби транспортних підприємств. 
Мета: Ознайомити студентів з основними виробничими засо-

бами (ОВЗ) та амортизацією ОВЗ. Практично навчити визначати 

амортизацію, використовуючи різні існуючі методи нарахування 
річної амортизації. 

Норма часу: 2 год.- для денної форми навчання,  
1 год. –  для заочної форми навчання. 

 

План практичного заняття. 

1. Опитування студентів за темою 1. Основні засоби автотранс-
портних підприємств, а саме: 

- Економічна сутність основних засобів підприємства. 
- Класифікація ОВЗ, їх оцінка та рух ОВЗ.  

- Показники і резерви росту ефективності використання ОВЗ. 

2. Розв’язання задач по визначенні розміру амортизації за пря-
молінійним методом та за кумулятивним (Задача 1, 2). 

3. Підведення підсумків. 
Рекомендована література: 3,4, 6,12,13. 
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Практичні задачі. 
Задача 1. 

Автотранспортне підприємство «Вантажівка» придбало машинне 
обладнання, яке належить до четвертої групи основних засобів. 
Причому: 

- первісна вартість – 33000 грн.; 

- ліквідаційна вартість – 3000грн.; 

- термін експлуатації – 5 років.  
Визначити розмір амортизаційних відрахувань за прямолінійним 

методом. 

 

Задача 2. 

Автотранспортне підприємство «Вантажівка» придбало машинне 
обладнання, яке належить до четвертої групи основних засобів. 
Причому: 

- первісна вартість – 33000 грн.; 

- ліквідаційна вартість – 3000грн.; 

- термін експлуатації – 5 років.  
Визначити розмір амортизаційних відрахувань за кумулятивним 

(суми цифр років експлуатації) методом. 

 

Практичне заняття 2. 

 

Тема: Основні засоби транспортних підприємств 
Мета: Практично ознайомити студентів з показниками наявнос-

ті, руху та стану ОВЗ на автомобільному транспорті. Показники за-
безпеченості та ефективності використання основних засобів. 

Норма часу: 2 год. – для денної форми навчання, 
                     0 год. –  для заочної форми навчання. 
 

План практичного заняття. 

1. Опитування студентів за темою 1. Основні засоби автотранс-
портних підприємств, а саме: 

- Знос та амортизація основних засобів. 
- Лізинг: поняття, його види та форми. 
2. Розв’язання задач по визначенні розміру амортизації, викорис-

товуючи виробничий метод та метод подвійної норми амортизації 
(Задачі 3, 4). 
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3. Підведення підсумків. 
Рекомендована література: 3,4, 6,12,13. 

 
Задача 3. 

Автотранспортне підприємство «Вантажівка» придбало ма-
шинне обладнання, яке належить до четвертої групи основних засо-

бів. Причому: 
- первісна вартість – 33000 грн.; 

- ліквідаційна вартість – 3000грн.; 

- термін експлуатації – 5 років.  
Очікуваний обсяг наданих транспортних послуг, які будуть 

надані з використанням приманного машинного обладнання, 
15000од., у тому числі за роками: 

- перший рік – 2500 од.; 

- другий рік – 4500 од.; 

- третій рік – 3000 од.; 

- четвертий рік – 3000 од.; 

- п’ятий рік – 2000 од. 

Визначити розмір амортизаційних відрахувань за виробничим 

методом. 

 

Задача 4. 

Автотранспортне підприємство «Вантажівка» придбало машинне 
обладнання, яке належить до четвертої групи основних засобів. 
Причому: 

- первісна вартість – 33000 грн.; 

- ліквідаційна вартість – 3000грн.; 

- термін експлуатації – 5 років.  
Визначити розмір амортизаційних відрахувань методом подвій-

ної норми амортизації. 
 

Практичне заняття 3. 

 

Тема: Оборотні засоби транспортних підприємств 
Мета: Ознайомити студентів з економічною сутністю та струк-

турою оборотних засобів. Розрахунок показників ефективності обо-

ротних засобів. 
Норма часу: 2 год. – для денної форми навчання,  
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0,5 год. –  для заочної форми навчання. 
План практичного заняття. 

1. Опитування студентів за темою 2. Оборотні засоби транспорт-
них підприємств, а саме: 

- 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. 
2. Розв’язання задач по визначенні показників ефективності обо-

ротних активів підприємства (Задачі 5, 6). 

3. Підведення підсумків. 
Рекомендована література: 3,4, 6,12,13. 

 

Задача 5. 

За рік АТП отримало за перевезення вантажів 3 600 тис. грн., при 

цьому використано оборотних засобів на суму 210 тис. грн. Відра-
хування від доходів на будівництво доріг – 2% Визначити коефіці-
єнт обороту, тривалість обороту та коефіцієнт завантаження оборо-

тних засобів? 

 

Задача 6. 

Визначити показники ефективності використання оборотних ак-
тивів за даними таблиці 1.6 

Таблиця 1.6 

Показники 2011р. 2012р. 2012/2011, % 

1. Валовий дохід, тис. грн. 7482 7976 106,6 

2. Середньорічна вартість 
оборотних активів, тис. грн. 

326,5 328,2 100,5 

 

Практичне заняття 4. 

 

Тема: Основи системи оподаткування АТП 
Мета: Ознайомити студентів з основами системи оподаткування 

автотранспортного підприємства.  
Норма часу: 2 год. – для денної форми навчання,  

0,5 год. – для заочної форми навчання. 
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План практичного заняття. 

1. Опитування студентів за темою 3.Основи системи оподатку-
вання АТП, а саме: 

- Сутність податків і їх функції.  
- Облік податку на додатну вартість.  
- Облік податку на прибуток підприємства.  
- Збір на першу реєстрацію транспортного засобу.  
- Спрощена система оподаткування. 
2. Розв’язання задач по визначенні первісної вартості автомобіля 

(Задачі 7,8). 

3. Підведення підсумків. 
Рекомендована література: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14. 

 

Задача 7. 

Ціна купленого вантажного автомобіля 200 000грн.(ца); транспо-

ртні витрати (Вт) – 10 000грн., норма амортизації (Nа) – 15%, період 

експлуатації (Те) – 6 років. 
Визначити: 

1) Необхідно визначити первісну вартість автомобіля (цпер); 
2) Залишкова  вартість автомобіля (цзал ) 

 

Задача 8. 

АТП за звітний період придбало за рахунок кредиту мікроавто-

бус закупівельною вартістю 63 000грн., витрати на доставку склали 

2 000грн., Мито – 7100 грн., при цьому відсоток за кредит за рік рі-
вний – 3150грн. 

Визначити первісну вартість придбаного мікроавтобуса. 
 

Практичне заняття 5. 

 

Тема: Групування витрат за економічними елементами ви-

трат. 
Мета: Практично ознайомити студентів з розрахунком матеріа-

льних витрат. 
Норма часу: 2 год. – для денної форми навчання,  

1,0 год. – для заочної форми навчання. 
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План практичного заняття. 

1. Опитування студентів за темою 4. Групування витрат за еко-

номічними елементами витрат, а саме: 
– Поняття витрат.  
– Класифікація витрат собівартості.  
– Матеріальні витрати. 

2. Розв’язання задач по визначенні матеріальних витрат (на па-
ливо) та визначення ступеня виробітку (Задачі 9,10). 

3. Підведення підсумків. 
Рекомендована література: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14. 

 

Задача 9. 

На автотранспортному підприємстві „Автомобіль” вантажні пе-
ревезення здійснюють автомобілі марок КаМАЗ-4310 та DAF 

95.350. Необхідно порівняти витрати на паливо в грошовому виразі 
і визначити у якого транспортного засобу вони найменші.  
Вихідні дані:  
- базова лінійна норма витрат палива на пробіг автомобіля (Hs) 

КаМАЗ-4310 становить 31л/100км, а в DAF 95.350 -23,5л/100км; 

- пробіг одного автомобіля протягом експлуатаційного періоду 
становить 65000км; 

- норма витрат  палива при виконанні транспортної роботи (бен-

зин - НР = 2,0л/100ткм;  дизельне паливо - НР = 1,3л/100ткм), л/100 

ткм; 

- вантажооборот (Р) для КаМАЗ-4310 становить 500000км., а в 
DAF 95.350 – 600000км.; 

- Ціна 1 літра бензину становить 10 грн/л, дизпалива – 9,4 грн/л. 

 

Задача 10. 

Необхідно визначити ступінь виконання місячної норми виробі-
тки бригадою слюсарів АТП, які складаються із 4-ох чол., з яких 2-є 
відпрацювали по 24 дні, 1- 22 дні і 1 – 20днів при тривалості робо-

чого дня 7год.  За цей час бригада здійснила ремонт 20автомобілів  
ЗІЛ-130 при нормативній трудоємності  ремонту 1 авто – 20,8  чол. / 

год. і 12 автомобілів ЗІЛ-ММЗ-555  при нормативній трудоємності 
ремонту цього авто 23чол./год.   
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Практичне заняття 6. 

 

Тема: Групування витрат за економічними елементами ви-

трат 
Мета: Практично ознайомити студентів з розрахунком витрат на 

оплату праці, амортизацій відрахування, соціальні відрахування та 
іншими витратами. 

Норма часу: 2 год. – для денної форми навчання,  
0 год. – для заочної форми навчання. 

 

План практичного заняття. 

1. Опитування студентів за темою 4. Групування витрат за еко-

номічними елементами витрат, а саме: 
– Амортизаційні відрахування.  
– Відрахування на соціальні заходи.  

– Інші витрати. 

2. Розв’язання задачі по визначенні витрат на заробітну плату та   
норми виробітку водіїв (Задача 11, 12). 

3. Підведення підсумків. 
Рекомендована література: 2, 3, 4, 6, 7, 9,10, 12, 13, 14. 

 

Задача 11. 

Потрібно визначити витрати на заробітну плату всіх водії АТП 

«Вантажівка”, а також витрати на соціальні заходи. Якщо відомо, 
що загальна кількість водіїв становить 10чол. З них 5 чол – ІІІ кла-
су; 3 – ІІ класу та 2 чол – І класу.  
Часова тарифна ставка для водіїв ІІІ класу становить 6 грн/год. 

Коефіцієнти, які враховують надбавку за класність водіям І-го та ІІ-
го класу відповідно становлять 0,25 та 0,10. Загальний робочих 
фонд водія становить 1900год. 

 

Задача 12. 

Необхідно визначити виконання норм виробітку водіїв, якщо об-

сяг перевезення вантажів складає 22500 т; вантажооборот  – 250600 

ткм.; норми часу на навантаження-розвантаження 1т. вантажу – 

0,067год.; на 1ткм. – 0,013 год.; кількість водіїв в бригаді – 25 чол.; 
Кожним водієм відпрацьовано по 24 дні при 7-годиному робочому 
дні (тривалість робочого дня). 
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Практичне заняття 7. 

 

Тема: Визначення фінансових результатів господарської              
діяльності АТП 

Мета: Практично ознайомити студентів з порядком визначення 
прибутку на автомобільному транспорті та основними напрям-

ками використання прибутку АТП. 

Норма часу: 2 год. – для денної форми навчання,  
1 год. – для заочної форми навчання. 

 

План практичного заняття. 

1. Опитування студентів за темою 5. Визначення фінансових ре-
зультатів господарської діяльності АТП, а саме: 
– 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. 

2. Розв’язання задач по визначенні економічної ефективності ка-
пітальних вкладень та собівартості перевезень (Задачі 13-15). 

3. Підведення підсумків. 
Рекомендована література: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15. 

 

Задача 13. 

Визначте економічну ефективність капітальних вкладень в нове 
будівництво АТП, якщо маємо: 

− Кошторисна вартість будівництва АТП = 4100 000грн.; 

− Затрати на оборотні засоби = 1600 000грн.; 

− Експлуатаційні затрати впродовж року = 6 800 000грн., 

− Валовий дохід АТП = 8 000 000 грн. 

 

Задача 14. 

Визначити економічну ефективність кап. вкладень в розвиток 
матеріально-технічної бази АТП, якщо запланований обсяг кап. 

вкладень на наступний рік склав  4 500 000 грн., прибуток за звіт-
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ний період 730 000 грн., а на наступний рік запланований прибуток 
в розмірі 1350000 грн. 

Примітка Нормативний коефіцієнт кап. вкладень складає 0,12. 

 

Задача 15. 

На підприємстві «Avtosvit» здійснюються перевезення шпаклів-
ки 10-ма вантажними автомобілями. Річний обсяг перевезення шпа-
клівки становить 10 тис.тонн. Відстань між пунктами на якій здійс-
нюється перевезення становить 25 км. Собівартість утримання ав-
томобіля в експлуатації становить 110 грн/дб. Період експлуатації 
автомобіля дорівнює 250 діб. Визначити собівартість виконання 
транспортної роботи. 

 

ІІІ. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

СТУДЕНТІВ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Матеріально-технічна база та основи оподаткування 
автотранспортного підприємства 

1. Дайте визначення поняття “основні виробничі засоби”? 

2. Дайте визначення поняття “основні невиробничі засоби”? 

3. Як класифікуються основні виробничі засоби АТП? 

4. Назвіть основні показники ефективності використання ОЗ? 

5.  Розкрийте суть понять: знос та амортизація? 

6. В чому полягає сутність морального і фізичного зносу ОЗ? 

7.  В чому особливості основних методів розрахунку норм і су-

ми амортизації? 

8. Як здійснюють оцінку стану основних засобів? 

9. Що таке знос і амортизація основних засобів? 

10. Назвіть основні показники, що характеризують стан та рух 

основних засобів на автотранспортному підприємстві? 

11. Як розраховують показник оновлення основних засобів? 

12. Як розрахувати коефіцієнт вибуття основних засобів? 

13. Назвіть показники, які характеризують використання основ-
них засобів на підприємстві автомобільного транспорту? 

14. Поняття фондоємності та фондовіддачі, як їх розраховують? 

15. Застосування індексного методу при розрахунку фондовіддачі 
по галузі та по групі підприємств? 
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16. Як розраховують рентабельність основних засобів? 

17. Що являють собою оборотні засоби? 

18. Опишіть структуру оборотних засобів АТП? 

19. Які показники характеризують ефективність використання 
оборотних засобів? 

20.  Як визначається коефіцієнт оборотності оборотних засобів? 

21. Назвіть шляхи підвищення ефективності використання обо-

ротних засобів на підприємствах автомобільного транспорту? 

22. Що являє собою оборотний капітал? 

23. Наведіть структуру оборотного капіталу автотранспортного 
підприємства? 

24. Назвіть основні завдання статистичного вивчення оборотного 
капіталу? 

25. Наведіть основні показники вивчення наявності та ефектив-
ності використання оборотного капіталу? 

26. Що розуміють під поняттям “податки” та “збори”? 

27.  Що є об’єктом оподаткування податку на додану вартість? 

28.  Як формується податок на прибуток? 

29. Хто є платниками податку на прибуток? 

30. Що розуміють під терміном “спрощена система оподаткуван-

ня”? 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Економічні результати діяльності АТП 

31. Дайте визначення поняттю “витрати”? 

32. Як групуються витрати за економічними елементами? 

33. Які витрати відносять до матеріальних витрат? 

34. Що входить до елементу “витрат на паливо” в натуральному і 
грошовому виразі? 

35. Що розуміють під поняттям “амортизація”? 

36. Що входить до складу елементу “Витрати на оплату праці”? 

37. Що входить до складу елементу “Відрахування на соціальні 
заходи”? 

38. Що входить до складу елементу “Амортизація”? 

39. Що входить до складу елементу “Інші операційні витрати”? 

40. Як здійснюється статистичне дослідження прибутку та рента-
бельності автотранспортних та авторемонтних підприємств? 

41. Назвіть основні економічні показники, які характеризують 
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фінансові результати господарської діяльності АТП? 

42. Що розуміють під поняттям “прибуток”? 

43. Назвіть види прибутку? 

44. Який порядок визначення прибутку? 

45. Розкрийте суть поняття “рентабельність” господарської дія-
льності автотранспортного підприємства? 

46. Назвіть шляхи підвищення рентабельності АТП? 

47. За якою формулою визначається прибуток? 

48. За якою формулою визначається дохід? 

49. За якою формулою визначається рентабельність? 

50. Які бувають різновиди рентабельності? 

51. Розкрийте сутність поняття “фінанси” підприємства та їх 
роль? 

52.  Дайте характеристику принципу забезпечення фінансових 

резервів? 

53. Дайте характеристику принципам самофінансування та мате-
ріальної зацікавленості? 

54. Які ви знаєте види рахунків?  

55. Які принципи побудови фінансових потоків підприємства?  

56. Як відбуваються фінансові відносини автотранспортних підп-

риємств з банками? 

57. Як відбуваються фінансові відносини автотранспортних підп-

риємств з кредитними організаціями? 

58. Як відбуваються фінансові відносини автотранспортних підп-

риємств з страховими організаціями? 

59. Дайте визначення поняття “страхування”? 

60. Назвіть види страхування майна? 
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ІV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова  

 

1. Зінь Е.А. Регіональна економіка: Підручник. – К.: ВД “Професіо-

нал”, 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: Изда-
тельский центр «МАРТ», 2006.-496с. 

3. Туревский И.С. Экономика орасли (автомобильный транспорт): уче-
бник. – 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 допо-

вненнями) [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.- Рів-

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

вч.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 техноло-

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

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

ня 1996 року (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / 
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Верховна рада України. – Режим доступу: 

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

15. Навчальний економічний словник-довідник (політекономія, мікрое-
кономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприєм-

ства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції та 
ін.):Терміни. Поняття. Персоналії/За ред. Г.І. Башнянина, В.С. Іфте-
мічука. - 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. посі-
бник.-2-ге вид., перероб. та доп.-Київ:ЦНЛ,2006. - 356 с. 

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

льном транспорту: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-
ний/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'єд-

нань підприємств:Інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення. Кредитно-модульна система організації навчального 

процесу. Для студентів напряму підготовки 0501 "Економіка і підп-

риємництво". - 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 (ав-
томобільний транспорт)" – К: КНЕУ, 2004. 

27. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальні-
стю 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


