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9.Результати навчання:Здобуття знань з теоретичних основ організації господарської 

діяльності автотранспортного підприємства та організації транспортного процесу на 

автомобільному транспорті; вивчення економічних    основ організації господарської діяльності 

автотранспортного підприємства в нових умовах господарювання, оволодіння економічними 

методами управління діяльністю автотранспортного підприємства. 

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

контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Вступ до фаху", "Загальний 

курс транспорту", "Транспортні засоби" та інші дисципліни, що безпосередньо формують 

компетенції фахівця відповідного напряму підготовки. 

12. Зміст курсу:Особливості функціонування автотранспортного підприємства в нових умовах 

господарювання. Організаційно-правові форми господарської діяльності автотранспортних 

підприємств та їх класифікація за формами власності. Виробнича програма автотранспортного 

підприємства та її основні економічні показники. Основні виробничі фонди АТП. Оборотні засоби 

підприємства автомобільного транспорту. Трудові ресурси АТП та організація оплати праці. 

Порядок формування собівартості вантажних і пасажирських перевезень. Визначення 

фінансових результатів господарської діяльності по пасажирських та вантажних перевезеннях. 
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Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 
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according to the forms of ownership. Production program of vehicle and its main economic indicators. 

The main production funds ATP. Reversible means of enterprises of motor transport. Human resources 

the ATP and remuneration. Formation of the cost of freight and passenger traffic. Determination of the 
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