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ВСТУП 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Основи економіки транспорту» 

–  допомогти студентам в опануванні сучасних знань у сфері економіки 

транспорту, а також прищепити їм вміння та окремі навички виконання робіт з 

організації обліку та аналізу витрат, формування собівартості продукції, 

визначення доходу та прибутку підприємства. 

Студенти, які навчаються без відриву від виробництва, за час вивчення 

дисципліни повинні виконати самостійну роботу, яка передбачена навчальним 

планом. 

Мета виконання самостійної роботи – розширення і закріплення 

студентами теоретичних знань з дисципліни, вивчення основних положень 

науки про економіку підприємства, про форми й економічні методи успішної 

діяльності підприємств і практичної реалізації їх у діяльності автотранспортних 

підприємств. 

Під час виконання самостійної роботи студент повинен навчитися 

самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, 

довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами, 

провести якісну обробку отриманого матеріалу. 

У результаті виконання самостійної роботи та вивчення дисципліни 

майбутні фахівці автомобільного транспорту повинні знати законодавчі, 

нормативні, правові акти, що регламентують діяльність підприємства; 

методики розрахунку доходів, собівартості, прибутку, тарифів; показники 

економічної ефективності роботи АТП; системи оподаткування 

автотранспортних підприємств. Після вивчення курсу майбутні фахівці повинні 

вміти виконувати економічне обґрунтування проектних рішень, володіти 

спеціальною економічною термінологією та методиками виконання 

економічних розрахунків. 
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1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Над засвоєнням навчального матеріалу можна працювати самостійно у 

бібліотеці, комп’ютерному класі, навчальному кабінеті та вдома. Студенти 

мають ознайомитися з основними питаннями кожної теми, опрацьовуючи 

рекомендовану літературу, законодавчі та нормативні акти, чинні стандарти, 

періодичні видання, у яких висвітлено основні питання економічної діяльності 

АТП. 

Самостійна робота студентів з курсу «Основи економіки транспорту» 

містить такі форми: 

 опрацювання лекційного матеріалу з тем курсу, складання 

конспекту; 

 підготовка до практичних занять; 

 виконання індивідуальних самостійних завдань; 

 підготовка до заліку; 

 підготовка до іспиту. 

Під час самостійної роботи студент складає конспект з основних питань 

курсу послідовно, згідно з методичними вказівками. Відповіді мають бути 

конкретними, повними. Не допускається механічне переписування підручника. 

Перед іспитом студент показує викладачеві конспект і повинен правильно 

відповісти на будь-яке питання з методичних указівок. 

Під час вивчення курсу та складання конспекту необхідно опрацьовувати 

матеріали підручників, навчальних посібників, законодавчих та нормативних 

актів. 

Контроль самостійної роботи студентів передбачає співбесіду або 

тестування. Виконання завдань самостійної роботи є обов’язковим для всіх, 

студент, який їх не виконав, не допускається до іспиту. 

Індивідуальна робота студентів передбачає вивчення та аналіз 

літературних джерел, опрацювання матеріалу, законспектованого на лекціях. 

Саме це є підґрунтям підготовки до тестування, складання заліку та іспиту. 
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2 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ       

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість 

год 

(лекції) 

Кількість 

год (СРС) 

Кількість 

год 

(лекції) 

Кількість 

год (СРС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Підприємства 

автомобільного 

транспорту на ринку 

послуг 

2 7 1 9 

2 Транспортне 

підприємство як 

господарювальний 

суб’єкт 

4 7 1 11 

3 Основні фонди 

транспортного 

підприємства 

6 10 1 20 

4 Нематеріальні активи 

транспортних 

підприємств 

2 7 1 10 

5 Оборотні кошти 

транспортних 

підприємств 

4 9 1 15 

6 Персонал 

транспортних 

підприємств 

10 10 1 23 

7 Класифікація та аналіз 

витрат на надання 

послуг 

2 6 0,5 10,5 

8 Собівартість 

перевезень 

6 8 2 17 

9 Облік витрат на 

виконання робіт та 

послуг 

2 6 0,5 9 
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10 Облік податку на 

додану вартість 

2 7 0,5 9,5 

11 Облік податку на 

прибуток 

підприємства 

2 7 0,5 10 

 Усього годин 40 80 10 166 
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3 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Підприємства автомобільного транспорту на ринку послуг 

1. Основні характеристики ринку автотранспортних послуг. 

2. Підприємство в економічній системі. 

3. Економічна стратегія розвитку транспортного підприємства. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть характерні риси функціонування автотранспорту.  

2. Що розуміють  під послугою транспорту?  

3. Назвіть основні види послуг транспорту. 

4. Які складові належать до транспортної системи України?  

5. Які основні способи підтримки транспортної системи в Україні? 

6. Під впливом яких чинників формується структура транспортного 

комплексу?  

Література: [15, с. 11; 16, с. 10]. 

 

Тема 2 Транспортне підприємство як господарювальний суб’єкт 

1. Господарювальні суб’єкти транспортної діяльності.  

2. Організаційно-правові форми господарювання юридичних осіб. 

3. Підприємницька діяльність транспортного підприємства. 

Питання для самоперевірки 

1. До яких категорій належать юридичні особи залежно від  цілей 

діяльності?  

2. Дайте визначення комерційних і некомерційних організацій.  

3. Перелічіть організаційно-правові форми підприємств.  

4. Опишіть процес утворення підприємства. 

Література: [15, с. 43]. 
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Тема 3 Основні фонди транспортного підприємства 

1. Класифікація основних фондів транспортного підприємства. 

2. Облік та оцінювання основних фондів транспортного підприємства. 

3. Знос основних фондів транспортного підприємства. 

4. Амортизація основних фондів транспортного підприємства. 

5. Методи нарахування амортизації. 

6. Показники ефективності використання основних фондів. 

7. Способи підвищення ефективності використання основних фондів. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому сутність основних фондів? 

2. Як характеризується склад і структура основних фондів? 

3. Охарактеризуйте первісну, залишкову, відновну вартість основних засобів. 

4. У чому полягає сутність фізичного і морального зносу основних засобів? 

5. Які існують методи нарахування амортизації? 

6. Який порядок розрахунку амортизаційних відрахувань рівномірним 

методом? 

7. Які існують показники використання основних фондів? 

Література: [15, с. 76; 16, с. 133]. 

 

Тема 4 Нематеріальні активи транспортних підприємств  

1. Поняття та характеристика нематеріальних активів.  

2. Склад і класифікація нематеріальних активів. 

3. Оцінювання нематеріальних активів. 

Питання для самоперевірки 

1. Як характеризується склад нематеріальних активів? 

2. У чому сутність нематеріальних активів? 

3. Як нематеріальні активи можна розподілити за ознакою використання у 

виробництві? 

4. Розкрийте поняття первісної вартості нематеріальних активів. 

Література: [12, с. 60]. 
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Тема 5 Оборотні кошти транспортних підприємств 

1. Економічна сутність оборотних фондів та оборотних коштів. 

2. Показники оборотності оборотних коштів. 

3. Нормування оборотних коштів. 

4. Способи підвищення ефективності використання оборотних коштів. 

Питання для самоперевірки 

1. Нвдайте визначення поняття «оборотні кошти». 

2. Які елементи входять до складу оборотних коштів? 

3. Якими показниками характеризується ефективність використання 

оборотних коштів? 

4. Як розраховуються показники, що характеризують швидкість обігу 

оборотних коштів? 

5. Від яких чинників залежить потреба в оборотних коштах? 

6. Які оборотні кошти належать до нормованих? 

7. Які оборотні кошти належать до ненормованих? 

8. Як можна підвищити ефективність використання оборотних коштів 

АТП? 

Література: [15, с. 89; 16, с. 159; 11]. 

 

Тема 6 Персонал транспортних підприємств 

1. Класифікація, структура та категорії персоналу транспортного 

підприємства. 

2. Продуктивність праці робітників. 

3. Нормування праці водіїв. 

4. Сутність заробітної плати. Тарифна система. 

5. Форми оплати праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття продуктивності праці. 

2. У чому сутність і завдання нормування праці? 

3. Які форми і методи оплати праці застосовуються на практиці? 
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4. Для яких категорій робітників АТП продуктивність праці слід оцінювати 

в натуральних одиницях?  

5. Які форми і системи заробітної плати застосовують в АТП?  

6. Від чого залежить сума нарахованої зарплати ремонтним робітникам?  

7. Від чого залежить сума нарахованої зарплати водіям?  

8. Від чого залежить сума нарахованої зарплати кондукторів? 

Література: [15, с. 163; 16, с. 187, 222]. 

 

Тема 7 Класифікація та аналіз витрат на надання послуг 

1. Поняття та сутність витрат.  

2. Класифікація витрат на транспорті.  

3. Групування видатків за елементами витрат.  

4. Визначення точки беззбитковості та точки планового прибутку.  

5. Аналіз витрат за економічними елементами. 

6. Кошторис витрат. 

Питання для самоперевірки 

1. Які витрати транспортного підприємства належать до змінних?  

2. Які витрати транспортного підприємства належать до постійних?  

3. Які витрати транспортного підприємства належать до загальногосподарських?  

4. Яка класифікація витрат за елементами? 

5. Назвіть статті витрат АТП.  

6. Назвіть елементи витрат АТП.  

7. З яких витрат складаються прямі витрати транспортного підприємства?  

8. З яких елементів складаються прямі матеріальні витрати?  

9. З яких елементів складаються прямі витрати на оплату праці?  

10. З яких елементів складаються адміністративні витрати?  

11. Якими методами можна визначити точку беззбиткової роботи АТП? 

12. Які статті належать до кошторису витрат? 

Література: [15, с. 188; 16, с. 268]. 
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Тема 8 Собівартість перевезень 

1. Поняття повної собівартості перевезень і надання супутніх 

транспортних послуг.  

2. Методи калькулювання собівартості продукції.  

3. Методика калькуляції собівартості перевезень.  

4. Аналіз собівартості послуг. 

5. Вплив техніко-експлуатаційних показників використання рухомого 

складу на собівартість перевезень.  

6. Визначення резервів зниження собівартості перевезень. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть чинники, що впливають на собівартість підприємства. 

2. Що являє собою економічний сенс собівартості?  

3. Які статті витрат входять до собівартості автоперевезень? 

4. Що є одиницею калькулювання послуг транспортного підприємства?  

5. Які методи калькулювання може застосовувати АТП?  

6. У який спосіб розподіляються загальновиробничі витрати АТП?  

7. Яка послідовність розрахунку собівартості 1 км пробігу автобуса 

позамовним методом?  

8. Охарактеризуйте поняття «скорочена» та «повна» собівартість 

перевезень.  

9. Які можливі способи зниження собівартості на автотранспорті? 

Література: [1, с. 144; 9]. 

 

Тема 9 Облік витрат на виконання робіт та послуг 

1. Основні завдання та принципи організації обліку витрат.  

2. Відображення різних видів витрат у фінансовій звітності.  

3. Документи щодо обліку витрат за видами послуг, що надаються. 

4. Облік витрат на виконання робіт. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає основне завдання та мета обліку витрат в АТП?  
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2. Якими нормативними документами слід керуватися у визначенні 

статей та елементів витрат?  

3. Охарактеризуйте два варіанти ведення обліку витрат.  

4. У яких реєстрах бухгалтерського (фінансового) обліку здійснюється 

облік витрат?  

5. Охарактеризуйте  побудову  відомості  аналітичного  обліку витрат 

АТП.  

6. У яких рядках форм фінансової звітності наводяться дані про витрати 

діяльності АТП?  

7. У чому полягає особливість податкового обліку витрат транспортного 

підприємства? 

Література: [1, с. 144]. 

 

Тема 10 Облік податку на додану вартість. 

1. Економічний зміст податку на додану вартість (ПДВ). Платники ПДВ. 

Об’єкт, база, ставки оподаткування ПДВ.  

2. Порядок обчислення та сплати ПДВ на транспорті.  

3. Податкова накладна. Порядок заповнення податкової накладної. 

4. Призначення та порядок ведення реєстру отриманих та виданих 

податкових накладних. 

5. Порядок заповнення декларації про податок на додану вартість. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясність сутність доданої вартості та податку на додану вартість. 

2. Охарактеризуйте поняття податкового кредиту, податкового 

зобов’язання та дат їх виникнення. 

3. Надайте характеристику наявних ставок податку на додану вартість. 

4. Назвіть порядок та терміни внесення до бюджету ПДВ. 

Література: [13, с. 306]. 
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Тема 11 Облік податку на прибуток підприємства 

1. Облік валових доходів та валових витрат. Документи, у яких 

відображаються валові доходи та валові витрати підприємства. Визначення 

оподаткованого прибутку підприємства. 

2. Податок на прибуток підприємства. Ставки податку на прибуток. 

Платники податку на прибуток. Податкова база податку на прибуток. 

3. Декларація про прибуток підприємства.  

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток та 

назвіть порядок його визначення. 

2. Що входить до складу валових доходів підприємства? 

3. Що входить до складу валових витрат підприємства? 

4. Надайте характеристику наявних ставок податку на прибуток. 

5. Назвіть порядок та терміни внесення до бюджету податку на прибуток. 
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4. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. До яких категорій належать юридичні особи залежно від цілей 

діяльності?  

2. Надайте визначення комерційних і некомерційних організацій.  

3. Перелічіть організаційно-правові форми підприємств транспорту.  

4. Опишіть процес утворення підприємства. 

5. Особливості транспорту як галузі матеріального виробництва. 

6. Вплив автомобільного транспорту на розвиток економіки і соціальної 

сфери. 

7. Економічна природа і призначення основних фондів. 

8. Класифікація і структура основних фондів на автомобільному 

транспорті.  

9. Облік і оцінювання основних фондів. Сутність первісної, відновної та 

залишкової вартості. 

10. Сутність та види зносу основних фондів.  

11. Визначення ступеня фізичного зносу. 

12. Економічна сутність морального зносу машин і обладнання.  

13. Поняття про амортизацію. Амортизаційні відрахування. Норми 

амортизації.  

14. Методи нарахування амортизації. 

15. Нарахування амортизації рухомого складу. Лінійний метод. 

16. Нарахування амортизації рухомого складу. Метод зменшуваного 

залишку. 

17. Сутність кумулятивного методу нарахування амортизації. 

18. Виробничий метод нарахування амортизації. 

19. Показники, що характеризують ефективність використання основних 

виробничих фондів автотранспорту та їх розрахунок.  

20. Резерви і способи поліпшення використання основних фондів.  

21. Економічна сутність оборотних коштів.  
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22. Розрахунок потреби витрат на автошини з виробничої програми АТП. 

23. Потреба в оборотних коштах для забезпечення матеріально-

технічного постачання АТП.  

24. Розрахунок потреби АТП у паливно-мастильних матеріалах і 

фінансових ресурсах на ці цілі 

25. Розрахунок фінансових ресурсів на запасні частини і ремонтні 

матеріали АТП. 

26. Групування оборотних коштів.  

27. Показники ефективності використання оборотних коштів. Кругообіг і 

оборотність оборотних коштів.  

28. Способи поліпшення використання оборотних засобів на 

автомобільному транспорті.  

29. Нормування оборотних коштів 

30. Склад і структура кадрів на автомобільному транспорті. Чинники, що 

визначають структуру кадрів.  

31. Визначення потреби в кадрах і джерела їх забезпечення.  

32. Поняття продуктивності праці. Показники і вимірники продуктивності 

праці.  

33. Чинники зростання продуктивності праці та способи її підвищення в 

галузі.  

34. Сутність заробітної плати. Основні принципи її організації. 

35. Форми і системи оплати праці. 

36. Відрядна система оплати праці водіїв АТП. Порядок нарахування 

заробітної плати за цією системою. 

37. Почасово-преміальна система оплати праці, її застосування в АТП. 

38. Порядок розрахунку фонду заробітної плати за категоріями 

працівників АТП. 

39. Тарифна система, її основні елементи.  

40. Тарифні сітки, тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційні довідники 

41. Поняття про собівартість як найважливіший показник виробничо-
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господарської діяльності.  

42. Особливості собівартості транспортної продукції та значення її 

зниження.  

43. Структура собівартості автоперевезень. Чинники, що визначають її 

структуру.  

44. Групування витрат за різними ознаками.  

45. Методи визначення собівартості перевезень і продукції 

автотранспортних підприємств.  

46. Резерви і способи зниження собівартості на автомобільному 

транспорті.  

47. Вплив техніко-експлуатаційних показників на зниження собівартості 

автоперевезень. 

 

5 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Автомобільний транспорт як галузь матеріального виробництва. 

Економічні переваги перевезень автомобільним транспортом порівняно з 

іншими видами транспорту. 

2. Економічні особливості автомобільного транспорту як галузі 

матеріального виробництва. Вплив автомобільного транспорту на розвиток 

економіки та соціальної сфери. 

3. Резерви і способи зниження собівартості робіт (послуг) на 

автомобільному транспорті. 

4. Економічні аспекти сучасного стану автомобільного транспорту 

України, основні тенденції розвитку. 

5. Основні техніко-експлуатаційні показники роботи АТП, їх вплив на 

виконання виробничої програми. 

6. Калькулювання витрат на автомобільному транспорті. Статті витрат за 

автоперевезеннями. 

7. Поняття доходів на автомобільному транспорті. Методи розрахунку 
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доходів. 

8. Ціноутворення на автомобільному транспорті. Договірні тарифи, 

принципи побудови. 

9. Показники, що формують виробничу програму з вантажних перевезень. 

10. Прибуток від основної діяльності АТП. Система показників 

рентабельності автомобільного транспорту. 

11. Економічна сутність фінансів підприємства. Управління фінансами. 

12. Функції фінансів. Основні фінансові показники АТП. 

13. Експрес-аналіз фінансового стану АТП. 

14. Поняття ефективності заходів з придбання нової техніки і 

капвкладень. Соціальний ефект від інновацій на автомобільному транспорті. 

15. Критерії оцінювання економічної ефективності капвкладень. 

16. Розрахунок економічної ефективності інвестиційних заходів на 

автомобільному транспорті. 

17. Економічний ефект, його сутність. Вибір ефективного варіанту 

інновацій на автомобільному транспорті. 

18. Поняття собівартості. Галузеві особливості по складу витрат, що 

включаються до собівартості автоперевезень. 

19. Оцінювання основних фондів АТП, ефективність їх використання. 

20. Вплив техніко-експлуатаційних показників на зниження собівартості 

автоперевезень. 

21. Собівартість вантажних перевезень на автомобільному транспорті та 

способи її зниження. 

22. Документообіг перевізної діяльності АТП як джерело інформації для 

економічних розрахунків. 

23. Структура виторгу (доходів) автопідприємства. 

24. Провізні можливості автотранспортного підприємства. 

25. Рентабельність перевезень, способи її підвищення. 

26. Собівартість перевезень на автомобільному транспорті. Класифікація 

собівартості за елементами. 
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27. Оцінювання фінансового стану АТП. Критерії оцінювання. 

28. Економічний зміст податку на додану вартість (ПДВ). Платники ПДВ. 

Об’єкт, база, ставки оподаткування ПДВ.  

29. Порядок обчислення та сплати ПДВ на транспорті.  

30. Податкова накладна. Порядок заповнення податкової накладної. 

31. Облік валових доходів та валових витрат.  

32. Податок на прибуток підприємства. Ставки податку на прибуток. 

Платники податку на прибуток. Податкова база податку на прибуток. 

33. Порядок заповнення декларації про прибуток підприємства.  
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