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док}мента

смJIнАу
рнп 19,01_01_20l7
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Робочу павчальну програму з дисциплiни "Основи економiки транспортуl'
розроблено на oclroвi робочого нttвч.tJъЕого пJIану РБ-6-6.070101/15 пiдготовки
фахЬчЬ освiтнього cT)TIeIuI "Бакалавр" за Еапрямом пi.щотовки 6.070101
"Транспортнi тешIологii (за видаrrли траЕспорту)l', Еавч€IJIьноI програr\,1и цiеi
дисциIrлiни, iндекс Нб-6.070101/15-З.l.З, затвердженоi ректором rd?о

2017р., та вiдповiдних нормативних документiв.

Робочу нztвчzlльIту програму розробив: / ,/
доцент кафелри ,",//
органiзацiТ авiацiйних пере """"r" /,,{// Н. Коваленко

-_Т-

Робочу IIавч€IJъIIу програму обюворено та схвilлено на засйаннi вигryсковоi
кафедри напряму 6.07010l "Транспортнi технологii (за видап.rи тр€lнспорту)l| *
кафедри оргмiзацii авiацiйлж перевезень, протокол Ng .1.| вiд << 1, >> /(i
2017 р.

Завiдувач кафедри Г. Юн

Робочу ЕавчаjIьну програму обговорено т9_схвЕIлено ца засiданнi Ha)iKoBo-
метод{чно-редакцiiлноiрадаФТТ, протокол}ф -j вil" /f6 " ._,/,f) 2g17
р.

голова Нмрр о. Соколова

PiBeHb документа - Зб
ГLчановий TepMiH мiж ревiзiями - 1 piK
Контрольний прпмiрник
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Робоча навчальна лрограма
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''Основи економiки транс[орту"

шифр
документа

смянАу
рнп l9.01-01-20l7

Стор. 2 iз 12

Робочу навчarпьну програму з дисциплiни "Основи економiки транспортуl|
розроблеrrо на ocнoBi робочого навчzшIьного rшану РБ-6-6.070101/15 пИготовки
фахiвцiв освiтнього cTyIIeIm "Бака,rавр" за напрямом пiдготовки б.070101
"Транспортнi технологiТ (за видами транспорry)", навч€rльноi програми цiсТ
дисциплiни, iндекс Н6-б.070101/15-З.l.З' затвердженоi peкTopoм rrJ_|),

/0 20]7р., та вiдповiдних нормативЕих документiв,

Робочу навч€rльну програму розробив: /,/ .,
доцент кафедри r,///
органiзацiТ авiацiйнrх перевезень l //r Н. Коваленко

J,

Робочу навчаJъну програму обговорено та cxBa;leнo на засiдаr*ri вшц/сковоТ
кафдри напрfufу 6.070101 "Траrспорпri техIrологii (за видашrи транспорry)" -
кафдри оргаriзацiТ авiацiй;пдl перевезень, протокол Ng /9 вtд << ,4 >> lal
2011 р.

Завiдувач кафедри Г. Юн

Робочу навчаJIьну програJчrу обговорено та схвапено яа засiдаЕЕi на}ково-
20|7

р.

голова Нмрр о. Соколова

PiBeHb док}мента - 3б
Гfuановий TepMiH мiж ревiзiями - 1

Врахований примiрник
рlк
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Система менед2кменry якостi.
Робоча навчальна програма

навча,rьноi дисциплiни
"Основи економiки транспорту"

шифр
документа

cMJlHAy
рнп 19.01_0l -2017

Стор. 4 iз 12

1. вступ
Робоча Еавчальна програма дисциплiни розроблена на ocнoBi навчальноТ

програми дисциплiни (основи економiки транспорry> та (методичн}fх вказiвок
до розроблення та оформлеЕня навчаJIьноТ та робочоi навчапьЕоi програм
дисци[лiн>, введеЕих в дiю розпорядя(енням вИ 16.06.15 J'&37lроз.

Рейтингова система оцiнювання (РСО) е невИ'смною скJIадовою робочоi
навчЕIльноj програми i передбачае визЕачеянrI якостi викоЕаноi сryдентом ycix
видiв аудиторноi та самостiйноТ навчальноi роботи та рiвня набутI,о( ним зЕань
та yМiнb 1IIJUIXoM оцiнювання в балах результатiв цiеi роботи пiд час поточного,
модульного та семестрового контролю, з настуIIним переведеЕшIм оцiнки за
багатобальною пIк€lлою в оцiнки за нацiонаjlьною шкмою та шкалою ECTS.

РСО передбачае використаннrl модульЕих рейтиIrгових оцiнок (поточноi,
контроJБЕоi; пiдсумковоi), а також екзаменацiйноi або заrriковоi, пiдсlмковоi
семестровоi та пiдсумковоi рейтиЕгових оцiнок.

2. змIст нАвчАльноi дисциплIни
2.1.Тематичний план навчальноi дисциплiни

Ns
пор.

назва теми
обсяг навчальних занять

(год.)
Усього Лекцii Практ.

зzlнят.
срс

5 семестр
Модуль Л!1 <<OcHoBHi показяикп дйльностi пiдп;}исNtств трацспорry}

1.1 Елементи екопомiчноi TeopiI на авiацiйному
транспортi

8 2 2 4

1.2 Вллив ринковоi економiки на стан i розвиток
авiацiйного транспорту

8 2 2 4

1.3 OcHoBHi показники обсягу робiт на повiтряному
транспортi

8 2 2 4

1.4 OcHoBHi фонди авiацiйних пiдприсмств 8 2 2 4
1.5 Оборотяi фонди авiацiйних пiдприемств 8 2 2 4
1.6 Труловi ресурси та показники ix використання 8 2 2 4
1,1 Органiзацiя та нормування працi на пiдприемствi 8 2 2 4
1.8 Собiвартiсть продукцii- на повiтряному транспо]rтi 8 2 2 4
1.9 Модульва контрольна робота Nsl 6 2 4

Усього за молулем ЛЪ 1 70 18 1б зб
Модуль Jl}2 <Виробничо-господарська дiяльнiсть на повiтряrrому транспорт l

2.1 I {iноlтворення на повiтряному транспортi 8 2 2 4
2.2 Планування виробничо-господарськоТ дiяльностi на

повiтряному транспортi
8 2

,)
4

основи прогнозуванrrя на повiтряному транспортi 8 2 2 4
2.4 Лiзинг на повiтрявому транспортi 8 2 2 4
2.5 Економiчна ефективнiсть повiтряного трalнспорту 16 4 д 8
1.o Економi.rний аrrалiз на повiтряному транспортi 16 4 4 8
2.,7 Розрахlтково-графiчна робота l0 10
2.8 Модульна коптрольна робота ЛЪ2 6 2 4



Система менеджменry якостi.
Робоча навча,rьпа проФама

навчальноТ дисциплiни
"Основи економiки трансгtорту"

шифр
документа

смя нАу
рнп 19.0l -0l -20l7

Стор. 5 iз 12

Усього за модулем Nр 2 80 1б 18 46
Усього за 5 семестр 150 з4 з4 82

Усього за навчальною дисциплiною 150 з4 34 82

2.2. ПроекryванЕя дидактичного процесу з видiв навча"rьних занять
,, ,, 1 ix тематика та обсяг

Nъ
пор. назва теми

обсяг навчальних
заrrять (год.)

Лекцii срс
1 2 J 4

5 семестр
Модуль ЛЬ1 кОсцовнi покдзники дiяльностi пИприемств трацспорту)>

1.1 Fпрr,rец.гlл arrrrlnrriurrni таппi? чя япiяттiйrrпrлv r-rrятrлгrпптi 2 2

1.2
Вплив ринковоi економiки на стан i розвиток авiацiйного
транспорту

2 z

1.3
Осповнi покiLзники обсягу робiт на повiтряному
транспортi

2 2

1.4 OcHoBHi фондл азiацiйних пiдприсмств 2 2

1.5
Оборотнi фонди авiацiйних пiдприсмств

2 2

1.6 Трудовi рес]Фси та rrоказники ii використання 2 2

1;7
Органiзацiя та нормування працi на пiдприемствi

2 2

1.8 Собiваlэтiсть продукцiТ на повiтряному,гранспортi 2 2
1.9 Модульяа контрольна робота Nоl 2 4

Усього за модулем М 1 18 20
Модуль .}l} 2 <<Виробпичо-господарська дiяльпiсть на повiтрянопцr транспортi>

2,1 Цiно}творення на повiтряному транспортi 2 2

2.2
Плануваняя виробничо-господарськоi дiяльностi на
повiтряному транспортi 2 2

2.з Основи прогнозування на повiтряному транспортi 2 2

Лiзинг на повiтряному транспортi 2 2
2.5 Еконоплiчна ефективнiсть повiтряного траЕспорту 2 2
2.6 Показники економiчноi ефективностi 2 2

2.7 Економiчний анаrliз на повiтряному транспортi ,)
2

2.8 Показники фiнансового аналiзу 2 2

Усього за модулем Л} 2 16 16

Усього за 5 семестр 34 зб
Усього за навчальЕою дисциплiною 34 36
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Шrфр
документа

смя нАу
рнп 19.01_01-20l7

Стор- б iз 
'2

,rr7
i1 тематика та обсяг

N9

пор.
назва теми

обсяг навча"ьlrих
занять (год.)

Практ.
заняття

срс
l 2 J 4

5 семестр
Модуль Л}1 <OcHoBHi показяики дiяльпостi пiдпри€мств транспорry}

1.1 Fпемеяти екпномiтrнпт Tennii ття япiяrriйrтпллv тпяrrсттпп.гi 2 2
1.2 Вплив ринковоi економiки на стан i розвиток авiацiйного

транспорту 2 2

1.3 OcHoBHi показники обсягу робiт на повiтряному
транспортi 2 2

1.4 OcHoBHi фонди авiацiйиих пiдприсмств 2 2
].5 Оборотнi фонди авiацiйних fi iдпри€мств 2 2
1.6 Труловi ресурси та показники ix використаIrня 2 2
1.,7 Органiзацiя та нормування працi на пiдприсмствi 2 2
1,8 Собiвартiсть продlкцii на повiтряному транспортi 2 2

Усього за модулем JФ 1 16 lб
Модуль Л!2 <<Виробничо-господарська дiяльЕiсть па повiтряному трапспортЬ)

2.1 IJiноутворення на повiтряЕому транспортi 2 2

2.2
Плавування виробничо-господарськоi дiяльностi на
повiтряному траЕспортi 2 2

2-з Основи прогнозування на повiтрявому транспортi 2 2

2.4 Лiзинг на повiтряному транспортi 2 2

2.5 Екочомi.тяа ефективЕiсть ловiтряного траЕспорту 2 2

2.6 Показники економiчноi ефективностi 2 2
2.,7 Економiчний аЕалiз Еа повiтрявому транспортi 2 2
2,8 Показники економiчного аналiзу 2 2
2.9 Модульна контрольна робота No2 2 4

Усього за модулем 2 18 20
Усього за 5 семестр з4 зб

Усього за Еавчальпою дисциплiною з4 36

2.2.3. Самостiйяа i'i змiст та обсяг
}lъ

пор.
Змiст qамостiйноТ роботи студента

обсяг СРС
1гол.)

1 2 J
5 семестр

1. Опрацювання лекцiйного матерiалу з2
2. Пiдготовка до практичних занять
J. Пiдготовка до модульних контрольних робiт ЛЪ1, Л!2 8

4. Виконання розрахунково-графiчноi роботи 10
Усього зд 5 семестр 82

Усього за навчальЕою дисциплiною 82
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2.2.3.|. Розрахупково-графiчва робота

Розрахунково-графiчне завдання (РГР) виконусться у п'ятому ceMecTpi,
вiдповiдно до затверджених в установленому порядку методичних
рекомендацiЙ, з метою закрiплення та поглиблення теоретичних знань та
BMiHb сryдентiв i е важливим етапом у засвоеннi навчаJIьного матерiалу, що
викладасться у п'ятому ceMecтpi.

Розрахунково-графiчна робота "Собiвартiсть авiацiйнЕх перевезень"
викону€ться на ocнoBi навчаJIьного MaTepialJly, винесеного на самостiйне
опрацювання студентами, i е складовою модулю дисциплiни.

Конкретна мета завдання - набуIтя студентами нави[Iок щодо:
- теоретичних осЕов собiвартостi продJкцii на повiтряному

TpaнcпopTi;
- формування постiйних витрат на повiтряному Tpaнcпopтil
- формування змiнних витрат на повiтряному транспортi.

Виконання, оформлення та захист РГР здiйснюеться студентом в
iндивiдуальному порядку вiдповiдно до методичних рекомендацiй.

Час, потрiбний для виконаннrI РГР Л!i, - до 10 годин самостiйноi
роботи.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧШ МАТЕРIАЛИ З ДИСЦИПЛШИ
3.1. OcHoBHi рекомендованi джерела
3.1.1. Костромина Е.В. Экономика авиакомпании в условиях pbrHKa. 4-е

изд,стереотип.- М.: НОУВКШ <Авиабизнес>, 2002. - 303с.
3.1.2. Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиадии Украины. Монография. * К.:

Издательство кФеникс>, 2004 - 66'7 с.
3.1.З. Полянская Н.В. Организация коммерческой работы на воздушном

транспорте: Монография. - 2-е цзд., перераб. и доп, - К.: НАУ, 2006. - 396 с,
3.1.4. EKoHoMiKa пiдприемства / за ред. С.Ф. Покропивного.- К.: КНЕУ, 2001.-456с.
3.1.5. Основи економiки транопорту: Пiдручник / Щелкlтов B.I., Куласв Ю.Ф.,

Зайончик Л.Г., Загорулько В.М. та iH. - К.: Кондор, 2011. , З92 с,
3.1.6. EKoHoMiKa трансшорту / за ред. В.Г. Коби. Навчальний посiбник. К.: Курс,

1999. -254с.
Додатковi peкoмelцoBalri джерела

3.1.7. Щелкунов В.И., Переверзева С.А. Механизм реryлирования коммерческой
деятельýости авиакомпаний Украины. - К.: Наук. думка.2006. - З04 с.

3.1.8. Транспортнilя логистика./ Под редакцией Л.Б. Миротина. - М.: Издательство
<Экзамен>, 2002. 512 с.

3.1,9. Тозик А.А. Эковомика автомобильного трilнспорта: у{еб. пособие l А.А.
Тозик. - 2-е изд. - Мн.: УП <Технопринт>, 2005. - 140 с.

3.1.10. Экономика железнодорожного транспорта: Учеб. для вузов ж.-д. транспорта /
Н.П. Терёшина, В.Г. Галабурда, М.Ф. Трихунков и др.; Под ред. Н.П. Терёшиной, Б.М.
Лапидуса, М.Ф. Трlгхlтткова. - М.: УМЦ ЖДТ, 2006. - 801 с.
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3.2. Перелiк наочних та iншпх навчаJIьно-методичних посiбнпкiв, методпчних
до ТЗн

]\i
пор.

назва
Шифр тем за тематичttим

лланом
кiлькiсть

j 2 4

1

Методичнi вказiвки до практиt{них
занятъ

1.1_1.8

2.\-2.6 Електронна версiя

2. Метоличнi рекомендацii з виконання
розрахчнково-графiчноi роботи

2.7 Електронна версiя

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦIНЮВАННЯ НАБУТИХ
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА BMIHь

4.1. Оцftповаlrтrя окремих видiв викоЕаноТ сryдеЕтом навчаJIьЕоi роботи та яабугих
знань та }ъ,IiI{b здiЙстrюсться в ба,.lах вiдповiдпо до табл. 4. 1.

4.2. Виконанi види Еавчаliьноi роботи зар.rхов},ються студенту, якщо BiH отримав за
них позитивну рейтингову оцiнку (табл. 4.2'1.

4.З. Cyrvra рейтингових оцiнок. отриманих сryдентом за oкpeMi види виконаноТ
навчатьно'i роботи- стаяовить поточну модуJьну рейтингову оцiнку- яка заноситъся до
вiдомостi модуJIьirого контроJlю.

ТаблI.тlц 4.2
Вiдповiднiсть реймнгових оцiнок за oкpeмi видr Еавчмьноi рботи

балах оцiнкам за нацi

4.

5 семестр

Молуль Л!l Молуль Л}2
Мах

кiлькiсть

Вид
навчальноТ роботи

Мах
KibKicTb

ба.rЬ

Вид
навчацьноТ роботи

Мах
кiлькiсть

балiв
Викоцання завдань пiд час
практичних занrть Nэl. 1 -1.8

28
(сумаряа)

Виконання завдань лiд час
пракгичttлх занягь NФ. 1 -2.б

24
(сумарна)

Виконання тестових завдань 6 Виконаrтня розрахунково-
графiчноТ роботи

l0

!fuя dопусtу do вuкоцанця моФльноi
конtпрольноi робоmч J\b1 сmуDенп мас
набраtпu не менше 21 балъ

,Цоя dопуску do BuKoHaHtB мофruноi
кслнmрольноi робопu NcZ сmуdенm мае
набрапа не MeHlae 21 бо.tl.

Виконання модульноi
контDольцоi Dоботи Jф1

l0 Виконання модульноI
контрольноi роботи N92

10

Усього за модулем Л!l 44 Усього за модулем .NЬ2 44

Семестровий еrсзамен 12

Усього за 5 семестр 100

в о за наIItональною шкалою

рейтингова оцiнка в балах
Оцiнка

за вацiональною
шкaulою

Виконання завдань пiд
час практичних занять

виконання
тестових
завдань

виконання
розрахунково-

графiчноi
роботи

виконання
модzльноi

контрольноi
роботилы.l -l,8 ЛЪ2.1-2.6

26-28 6 9_ 10 9-10 Вiдмiнно
l8-21 5 8 8 !обре

17-20 15_17 4 6-1 6-7 Задовiльно
менше 17 м€нше l 5 менше 4 меяше 6 менше 6 незадовiльно
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4.4. Сlма поточноi та контрольноi модуJIьних рейтиЕгових оцiЕок становить
пiдс}мкову модульну рейтиЕгову оцiнку (табл.4.З), яка в баlтах та за тIацiональною цIкаJ,Iою

завоситься до вiдомостi модульного контролю.

Таблиця 4.З

Вiдповiднiсть пiдсумкових модульЕID( рейтингових оцiвок
в балах оцiнкам за нацiональною шкалою

Модуль Ns1 Молуль Nl2
Оцiнка за нацiональrтою

шкапою
40-44 40-44 Вiдмiнно
33-з9 зз-з9 Щобре

задовiльно
менше 27 менше 27 Незадовiльно

4.5. Сума пiдсумкових модульних рейтиЁгових
пiдсlмкову семестрову модульну рейтингову оцiнку, яка
нацiональною шкалою (табл. 4.4).

оцiнок у балах становить
перерzжовусться в оцiнку за

Таблиця 4,4

Вiдrовiднiстъ лiдсумковоi ceMecTpoBoi модульноi
рейтингово'i очiнки в балах оцiнкам за

нацiона,тьною rлка,тою

Оцiнка в
балах

Оцiнка за нацiонаJ]ьною
шкiulою

79-88 Вiдмiнно
б-78 Добр
5з_65 Задовiпьно

меrппе 53 незадовiьно

Таблиця 4.5

вiдповiднiсть екза.пценацiйноi

рейтиггговоТ очirrro-l в балах оцiнцi
за нацiояапьною шкалою

Оцiяка в
балах

Оцiнка за нацiональною
шкалою

11-12 Biдr.riHHo
9- 10 !обре
7-8 ЗадовЬно

менше 7 Незадовiльно

4.6. Сума пiдсумковоr- ceMecTpoBoi модульноi та екзаменацiйноi рейтингових оцiнок
у балах становить пiдсумкову семесTрову рейтингову ouiHKy. яка перера-\овусться в
оцiнки за нацiональною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).
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Таблиця 4.6
ВiдповЦнiсть пiдсlмковоi ceMecтpoBoi рейтиЕговоi оцiЕки в ба,'rах

нацlональною

4.7. Пiдсl,мкова семестрова рейтингова оцiнка в балах, за нацiональною шкалою та
шк.lлою ECTS заноситься до залiково-екзаменацiйноii вiдомостi, навчальноJ картки та
змiковоi кяижки студента.

4.8. Пiдсумкова семестрова рейтингова оцiнка заноситься до заJIiковоi кяи}кки та
навчальноi картки студеята, наприклад, тах: 92/BidMJA, 87ЩобреJВ, 79Щобре/С,
6 &BadoB,/D, 6 5/Заdов./Е тощо.

4.9. Пiдсlмкова рейтивгова оцiнка з дисциплiни, яка викладаеться протягом одного
семестру, дорiвнюе пiдс}мковiй семестровiй рейтинговiй оцiнцi.

Зазначена пiдсумкова рейтиЕгова оцiнка з дисциплiни заноситься до ,Щодатку до
диплома,

ECTSо за шкfullою та шкrшою

оrtiнка в оцiнка за
нацiона_тlьною

шкалок)

оцiнка за шкалою ECTS

балах оцiнка пояснення

90-100 Вiдмiнно А
Вiдмiнно

(вiлмiнне виковання лише з незначною кiлькiстю
помилок)

82_89

ffобре

в .Щуже добре
(вище середиього рiвня з Ki:TbKoMa помилками)

75-81 с
flобре

(в загальному Bipнe виконання з певЕою
кiлькiстю с)лггсвих помилок)

67-74
Задовiльпо

D Задовiльно
(непогано, аlrе зi значною кiлькiстю riедолiкiв)

б0-6б Е .Щостатньо
(виконання задовольняе мiнiмальним критерi_m,r)

з5-59

Незадовiльпо
Fх Незадовiльно

(з можливiстю повторного складання)

r-з4 F Незадовiльно
(з обов'язковим повторним курсом)
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(Ф 03.02 _ 01)
АРКУШ ПОШИРЕНЕЯ окумЕнтА

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕIIЕЯ З ОКУМЕНТОМ
(Ф 03.02 * 02)

Ns
пор.

Прiзвище iм'я по-батьковi
Пiдпис

ознайомленоi
особи

flaTa
ознайом-

лення
Примiтки

П.I.Б. отримувача
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(Ф 03.02 - 04)

АРКУШ ОБЛIКУ ЗМIН
(Ф 03.02 _ 03)

Jф
змiни

Ns листа (сторiнки) Пiдпис
особи,

яка
вIlесла
змiну

.Щата
вцесення

змiни

,Щата
введенЕя

змiнизмiненого замiненого Нового Алульо-
ваного

(Ф 03.02 _ 32)

Л'9

пор. Прiзвище iм'я по-батьковi ,Щата ревiзiI Пiдпис Висновок щодо
адекватностi


