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Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Забезпечує досягнення таких основних компетентностей: 

1. Знання та розуміння предметної області економіки залізничного 

транспорту та розуміння професійної діяльності менеджера. 

2. Здатність до проведення досліджень економічних процесів у сфері 

залізничного транспорту на відповідному рівні. 

3. Здатність аналізувати результати діяльності транспортної 

організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

4. Здатність визначати перспективи розвитку транспортної організації. 

5. Здатність планувати діяльність транспортної організації та управляти 

часом. 

Основні очікуванні результати навчання: 

1. Назвати склад та складові транспортної системи України, 

особливості видів транспорту; вимірники та особливості транспортної 

продукції; основні принципи, критерії та показники економічної 

ефективності інвестицій, що враховують чинник часу, ризики, 

невизначеність, інфляцію та інші умови, притаманні ринковій 

економіці; форми та системи оплати праці, показники продуктивності 

праці. 

2. Описати, відтворити показники вантажних та пасажирських 

перевезень; методи прогнозування та планування обсягів вантажних та 

пасажирських перевезень; систему показників експлуатаційної роботи 

залізничного транспорту та методи її планування за видами руху; 

методи планування експлуатаційних витрат та калькулювання 

собівартості перевезень; методи ціноутворення на транспорті; методи 

управляння активами, капіталом та зобов’язаннями; основні напрямки 

розвитку господарств залізничного транспорту та особливості оцінки 

економічної ефективності відповідних заходів. 

3. Пояснити основні принципи, критерії та показники економічної 

ефективності інвестицій; методи прогнозування та планування обсягів 

вантажних та пасажирських перевезень; систему показників 

експлуатаційної роботи залізничного транспорту та методи її 

планування за видами руху; методи планування експлуатаційних 

витрат та калькулювання собівартості перевезень; методи 

ціноутворення на транспорті; методи управляння активами, капіталом 

та зобов’язаннями. 

4. Обчислити показники обсягів вантажних та пасажирських 

перевезень, експлуатаційної роботи у вантажному та пасажирському 

русі; показники економічної ефективності інвестицій умовах ринкових 

відносин, у тому числі в розвиток господарств залізничного 

транспорту; експлуатаційні витрати та собівартість перевезень; доходи 

залізниць та інших підприємств залізничного транспорту; показники 

використання активів; вартість капіталу; продуктивність праці; 

контингент підрозділів залізниці; показники плану з праці. 

5. Застосувати критерії економічної ефективності інвестицій; методи 

прогнозування та планування обсягів вантажних та пасажирських 



перевезень; систему показників експлуатаційної роботи залізничного 

транспорту та методи її планування за видами руху; методи планування 

експлуатаційних витрат та калькулювання собівартості перевезень; 

методи ціноутворення на транспорті; методи управляння активами, 

капіталом та зобов’язаннями. 

6. Планувати обсяги вантажних та пасажирських перевезень; 

експлуатаційну роботу у вантажному та пасажирському русі; 

експлуатаційні витрати та собівартість перевезень; доходи залізниць та 

інших підприємств залізничного транспорту; заробітну плату і 

контингент підрозділів залізниці. 

7. Оцінити економічну ефективність інвестицій в умовах ринкових 

відносин, у тому числі в розвиток господарств залізничного транспорту 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

Необхідне вивчення дисциплін: Загальний курс транспорту. Політична 

економія. Мікроекономіка. Макроекономіка. Економіка підприємства. 

Економіка і фінанси підприємства. Маркетинг. Фінанси, гроші та 

кредит (загальний курс). Бухгалтерський облік (загальна теорія) 

Основні теми дисципліни 1 Транспортний комплекс України. 2 Економічна ефективність 

інвестицій. 3 Економіка перевезень. 4 Експлуатація залізниць. 5 Активи 

підприємств залізничного транспорту. 6 Фінансові ресурси 

підприємств. 7 Економіка праці на залізничному транспорті. 8 

Ефективність розвитку господарств залізничного транспорту. 9 

Витрати підприємства та собівартість продукції. 10 Планування 

експлуатаційних витрат. 11 Калькуляція собівартості перевезень. 12 

Чинники впливу на собівартість перевезень. 13 Методи розрахунку 

собівартості перевезень в конкретних умовах. 14 Вплив якісних 

показників використання рухомого складу на собівартість перевезень. 

15 Укрупнені витратні ставки. 16 Собівартість перевезень окремих 

родів вантажу. 17 Собівартість пасажирських перевезень. 18 Залізничні 

тарифи. 19 Доходи залізничних підприємств 

Мова викладання Українська 
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