
1. Код.ФП.01 
2.Назва. Ефективність транспорту. 
3. Тип. Нормативна.  
4. Рівень вищої освіти. 2. 
5.Рік навчання.1. 
6. Семестр. 2. 
7. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
8. ПІБ Лектора, науковий ступінь, посада. Познаховський В.А., канд. економ. наук, доцент.  
9.Результати навчання: 
Сформувати у студентів практичні навички вирішення питань проблеми підвищення ефективності 
та якості послуг на автомобільному транспорті, шляхом оцінювання шкідливого впливу 
автомобільного транспорту на навколишнє середовище, вивчення критеріїв вимірювання рівня 
ефективності та якості автомобільних перевезень, впливу стану автомобільних доріг та 
ефективності використання придорожніх автосервісних підприємств на комфортність, швидкість 
та безпеку доставки  вантажів і перевезення пасажирів.  
10. Форми організації занять:навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи.  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
 "Основи економіки транспорту", "Комерційна робота на транспорті", "Планування діяльності 
автотранспортного підприємства" та інші дисципліни, що безпосередньо формують 
компетенції фахівця відповідного напряму підготовки. 
12. Зміст: Основи якості та ефективності послуг на автомобільному транспорті. Основні 
напрямки керування ефективністю та якістю автотранспортних послуг. Технології підвищення 
ефективності та якості перевезень пасажирів і вантажів. Вплив розвитку мережі 
автомобільних доріг на якість та ефективність послуг автомобільного транспорту. Аналіз 
матеріально-технічної бази автотранспортного підприємства. Аналіз собівартості перевезень 
вантажів і пасажирів. Оцінка фінансового стану підприємства. Оцінка ризику здійснення 
вкладень інвестицій. Державне регулювання ефективності на автомобільному транспорті. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Корецька С.О., Познаховський В.А. Аналіз виробничо-економічної діяльності 
автотранспортного підприємства. – Рівне:НУВГП, 2013. – 158с. 
2. Нагорний Є.В. Комерційна робота на транспорті: Підручник/ Є.В.Нагорний, Н.Ю.Шраменко, 
Г.І.Переста. – Харків: Видавництво ХНАДУ, 2011. – 298 с. 
3. Познаховський В.А., Кірічок О.Г. Транспортна статистика. – Рівне:НУВГП, 2016. – 198с. 
4. Турченюк М.О., Швець М.Д. Планування діяльності автотранспортного підприємства. - Рівне: 
НУВГП, 2013. — 299 с. 
5. Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е. Ф., Іжевський В. К. та ін.; За заг. ред. В. К. 
Іжевського, Е. Ф. Демського. – К.: Атіка, 2008. –292 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 38 год. лекцій, 18 год. 
практичних занять, 94 год. самостійної роботи. Разом - 150 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 
мультимедійних засобів.          
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
- поточний контроль (100 балів): тестування, опитування; 
- підсумковий контроль -  залік в кінці семестру. 
16. Мова навчання.Українська. 
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1. Index:ФП.01 

2.Tittle: Transport Efficiency 

3. Type: Normative. 

4. The level of higher education. 2.  

5. Academic year. 1. 

6. Semester. 2. 

7. The number of credits. 6. 

8. Name of lecturer, academic degree, position. V.A. Poznahovskij, PhD degree in economy, associate 

professor. 

9. Сontent: The basics of the quality and effectiveness of services for automobile transport. The main 

directions of the management efficiency and quality of transport services. Technology of improving the 

efficiency and quality of transport for passengers and cargo. The influence of the development of the road 

network for the quality and efficiency of road transport services. Analysis of the material-technical base 

of motor transport enterprise. Analysis of the cost of transportation of cargoes and passengers. 

Evaluation of the financial state of the company. Risk of assessment and implementation investments. 

State regulation efficiency for automobile transport. 

10. Language of studies. Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


