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 ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Економіка організації дорожнього руху» входить до 

циклу дисциплін вільного вибору студента, яка займає центральне місце в 

підготовці фахівців зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)». Робоча навчальна програма даної дисципліни 

передбачає крім лекційного курсу проведення також і практичних занять. 

Дисципліна «Економіка організації дорожнього руху» надає студентам 

необхідний об’єм знань, вмінь і навичок, необхідних при визначенні і розгляді 

проблем, пов’язаних з економічним обґрунтуванням нової техніки і технології 

шляхом аналізу узагальнених видів існуючої організації і регулювання 

дорожнього руху з урахуванням характеристик дорожніх умов, транспортних 

потоків і планувальних параметрів міста, Законів України, державних стандартів, 

нормативних документів з метою наукового обґрунтування технологічних і 

проектних рішень і заходів, пов’язаних з удосконаленням існуючої схеми 

організації і регулювання дорожнього руху на магістралях швидкого руху або 

дорожній мережі міста з підвищенням безпеки дорожнього руху.  

Необхідно підкреслити, що знання вищезазначених питань є необхідною 

складовою компетентності керівника транспортної галузі. У складі єдиного 

народногосподарського комплексу транспорт займає особливе місце і є однією з 

базових галузей виробництва, що формують інфраструктуру соціально-

економічного розвитку держави. 

Предметом дисципліни методи та підходи щодо оцінки соціально-

економічної, бюджетної та фінансової ефективності заходів з організації 

дорожнього руху. 

Міждисциплінарні зв’язки: програма вивчення нормативної дисципліни 

«Економіка організації дорожнього руху» побудована відповідно до місця і 

значення дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра з 

транспортних технологій (на автомобільному транспорті). Важливими для 

вивчення дисципліни «Економіка організації дорожнього руху» є такі дисципліни, 

як «Загальний курс транспорту», «Інформаційні системи і технології», «Транс-
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портні засоби», «Експлуатаційні властивості транспортних засобів», «Технічні 

засоби організації дорожнього руху», «Основи маркетингу та менеджменту». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Мікроекономічні та макроекономічні показники функціонування 

дорожньої мережі міст та мережі автомобільних доріг загального користування. 

2. Фінансування будівництва та утримання вулично-дорожньої мережі міст та 

мережі автомобільних доріг. 

3. Соціально-економічне обґрунтування рішень організації дорожнього руху. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни «Економіка організації дорожнього руху» 

полягає у формуванні системних знань і практичних умінь щодо оцінки 

економічної ефективності витрат, що пов’язаних з впровадженням заходів з 

організації дорожнього руху. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка організації 

дорожнього руху» які повинні бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є 

наступні: вивчення структури витрат у сфері організації дорожнього руху, 

вивчення та придбання практичних навичок використання сучасних методів 

економіки організації дорожнього руху. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

– принципи та методи оцінки соціально-економічної ефективності заходів з 

організації дорожнього руху. 

    уміти:  

– на основі використання нормативно-правих документів та за допомогою певних 

методик, визначати макро- та мікроекономічні показники фінансування, 

будівництва та утримання вулично-дорожньої мережі міст та мережі 

автомобільних доріг загального користування;  

– проводити оцінку соціально-економічної, бюджетної та фінансової ефективності 

заходів з організації дорожнього руху. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. Економіка організації дорожнього руху.  

Змістовний модуль 1.1 Мікроекономічні та макроекономічні показники 

функціонування дорожньої мережі міст та мережі автомобільних доріг 

загального користування 

 

Тема 1. Мікроекономічна характеристика будівництва та утримання 

дорожньої мережі. 

1. Структура витрат, що пов’язані з функціонуванням дорожнього руху. 

2. Показники, що характеризують витрати в сфері дорожнього руху.  

3. Структура витрат на будівництво доріг.  

4. Кошторисна документація.  

5. Кошторисна вартість будівництва автомобільної дороги.  

6. Частини кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт (прямі витрати, 

накладні витрати та планові накоплення). 

7. Структура витрат на утримання доріг. 

Тема 2. Макроекономічна характеристика будівництва та утримання 

дорожньої мережі. 

1. Капітальні вкладення в будівництво доріг.  

2. Капітальні вкладення в інженерні спорудження та системи управління 

дорожнім рухом.  

3. Капітальні вкладенні в автомобільний транспорт.  

4. Капітальні вкладення в реконструкцію та технічне переоснащення 

автомобільних доріг.  

5. Комплексна економічна оцінка території, що відводиться під будівництво. 

Тема 3. Мікроекономічна характеристика результатів будівництва та 

утримання дорожньої мережі. 

1. Характеристика транспортно-експлуатаційних витрат.  

2. Витрати, що пов’язані зі знаходженням у шляху пасажирів. 

3. Витрати, що пов’язані з експлуатацією транспортних засобів.  
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4. Витрати, що пов’язані з експлуатацією та утриманням автомобільних доріг.  

5. Витрати, що пов’язані із забрудненням навколишнього середовища.  

6. Соціально-економічні збитки від дорожньо-транспортних пригод (прямі та 

побічні). 

Тема 4. Макроекономічна характеристика результатів будівництва та 

утримання дорожньої мережі. 

1. Сутність ефекту в сфері транспорту.  

2. Сутність поза транспортного ефекту. 

Змістовний модуль 1.2 Фінансування будівництва та утримання 

вулично-дорожньої мережі міст та мережі автомобільних доріг. 

 

Тема 5. Обсяги фінансування будівництва та утримання вулично-дорожньої 

мережі міст. 

1. Джерела фінансування будівництва та утримання вулично-дорожньої мережі 

міст.  

2. Фінансування інвестиційних проектів організації дорожнього руху на вулично-

дорожній мережі міст.  

3. Класифікація об’єктів дорожньої інфраструктури в залежності від джерел 

фінансування, форм власності і порядку фінансування. 

Тема 6. Обсяги фінансування будівництва та утримання автомобільних 

доріг. 

1. Джерела фінансування будівництва та утримання мережі автомобільних доріг 

загального користування.  

2. Фінансування інвестиційних проектів розвитку мережі автомобільних доріг 

загального користування.  

3. Характеристика концесійної діяльності щодо будівництва та експлуатації 

автомобільних доріг. 

4. Основні принципи концесійної діяльності. 
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Змістовний модуль 1.3 Соціально-економічне обґрунтування рішень по 

організації дорожнього руху. 

Тема 7. Соціально-економічна ефективність заходів організації дорожнього 

руху. 

1. Оцінка ефективності заходів з організації дорожнього руху. 

2. Характеристика соціально-економічної ефективності заходів з організації 

дорожнього руху.  

3. Показники соціально-економічної ефективності заходів з організації 

дорожнього руху на перегонах та пересіченнях вулично-дорожньої мережі 

(локальний рівень).  

4. Показники соціально-економічної ефективності заходів з організації 

дорожнього руху на вулично-дорожній мережі (мережний рівень). 

Тема 8. Бюджетна ефективність заходів організації дорожнього руху. 

1. Характеристика бюджетної ефективності заходів з організації дорожнього руху. 

2. Види бюджетних витрат.  

3. Показники бюджетної ефективності заходів з організації дорожнього руху. 

Тема 9. Фінансова ефективність заходів організації дорожнього руху. 

1. Характеристика фінансової ефективності заходів з організації дорожнього руху. 

2. Показники фінансової ефективності заходів з організації дорожнього руху.  

3. Визначення періоду окупності інвестиційних проектів з організації дорожнього 

руху. 
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3. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Аксенов В.А., Попова Е.П., Дивочкин О.А. Экономическая эффективность 

рациональной организации дорожного движения. – М.: Транспорт, 1987. – 127с. 

2. Поліщук В.П. Організація та регулювання дорожнього руху. Підручник. – за. 

заг. ред. В. П. Поліщука; О. О. Бакуліч, О. П. Дзюба, В. І. Єресов та ін. – К., 2014. – 

467 с. 

3. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка 

М.Ф.– Кн. 4: Організація дорожнього руху / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. 

Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук.- К.: Знання України, 2007.- 452 с. 

4. Экономика автомобильного транспорта [Текст]: учебное пособие для 

вузов/А.Г. Будрин, Е.В. Будрина, М.Г. Григорян и др.; под ред. Г.А. Кононовой. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2008. – 320с. 

5. Економіка підприємства:навчальний посібник / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. 

Сердюк та ін. – К.: Ельга – Н: КНТ, 2007. – 780с. 

6. Экономика предприятий автомобильного транспорта: учебное пособие / Б.Ю. 

Серебиновский, Н.Н. Фролов, Н.В. Напхоненко и др. – М.: Ростов-н/Д: Изд.центр 

«МарТ», 2006. – 496с. 

7. Экономика автосервиса. Создание автосервисного участка на базе 

действующего предприятия: учебное пособие / Б.Ю. Сербиновский, Н.В. Напхоненко, 

Л.И. Колоскова, А.А. Напхоненко. – М.: Ростов-Н/Д: Изд. центр «МарТ», 2006. – 432с. 

8. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 

– 488с. 

9. Економіка підприємства:збірник практичних задач і конкретних ситуацій: 

навчальний посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О., Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін. 

/ за редакцією С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 328с. 

10. Мандрица В.М. Совершенствование управления, анализа и планирования 

автотранспортных предприятий. – М.: Транспорт, 1977. – 232с. 
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11. Голованенко С.Л. Экономика автомобильного транспорта.- М.: Высшая 

школа, 1983. – 310с. 

12. Громов Н.Н., Персианов В.А. Управление на транспорте: Учебник для вузов. 

– М.: Транспорт, 1990. – 336с. 

13.Александров Л.А. Козлов Р.К. Организация управления на автомобильном 

транспорте: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1985. – 264 с. 

14. Рэнкин В. У. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения / 

В. У. Рэнкин, П. Клафи, С. Халберт и др. – М. : Транспорт, 1981.– 592 с. 

15. Бабков В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения / В. Ф. Бабков. – 

М.: Транспорт, 1982. – 256 с. 

Допоміжна 

 

1. Сафронов Э. А. Транспортные системы городов и регионов: Учебное пособие. 

– М.: Издательство АСВ, 2005. – 272 с. 

2. Экономика дорожного хозяйства: Учебник для вузов/ А.А. Авсеенко, Е.Н. 

Гарманов, Э.В. Дингес и др. – М.: Транспорт, 1990. – 247 с. 

3. Лобанов Е. М. Транспортная планировка городов / Лобанов Е. М. – М. : 

Транспорт, 1990. – 240 с. 

4. Лобашов А. О. О прогнозировании скорости транспортных потоков на 

городских улицах / А. О. Лобашов // Вестник ХГАДТУ. – 1999. – №10. – С. 91–93. 

5. Лобашов А. О. Алгоритм распределения транспортных потоков в городах / А. 

О. Лобашов, В. В. Лютый // Автомобильный транспорт. – 2000.– № 4. – С. 101–103. 

6. Иносэ X. Управление дорожным движением / Иносэ X., Хамада Т. // пер. с 

англ.; под ред. М. Я. Блинкина – М. : Транспорт, 1983. – 248 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:   

    5 семестр – диф. залік. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання  відвідування лекційних і 

практичних занять, ведення конспекту лекцій, активна робота під час 

домашнього опитування, вміння вирішувати ситуаційні завдання та 

розв’язувати задачі, знати відповіді на тестові завдання, вміння самостійно 

підготувати та правильно розкрити тему реферату, виконання контрольних 

робіт, індивідуальних завдань. 

 


