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Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3,0 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Загальні функції, структура та класифікація цін. Особливості 

використання ціноутворення в комерційній діяльності 

транспортного підприємства. Цінова політика транспортного 

підприємства. Витрати та інші фінансові показники при 

ціноутворенні в транспортних системах. Підходи та методи 

ціноутворення в транспортних системах. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Отримання студентами необхідних знань з питань формування і 

використання цін (тарифів), по вирішенню багатофакторних 

проблем ціноутворення в транспортних системах у сучасних 

ринкових умовах, що дасть можливість розробки формування 

цінової політики і цінової стратегії транспортного підприємства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- формувати цінову стратегію розвитку транспортного 

підприємства; 

- володіти методологією та критеріями формування ціни на 

транспортні послуги; 

- володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень 

з ціноутворення в умовах невизначеності зовнішнього середовища; 

- проводити дослідження цінової політики транспортного 

підприємства; 

- знати основи формування тарифів в залежності від виду 

транспорту. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Інтегральні компетентності: 

- Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з 

використанням теорій та методів сучасної транспортної науки на 

основі системного підходу та з врахуванням комплексності 

та  невизначеності умов функціонування транспортних систем. 

Загальні компетентності: 

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

- Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

- Навики використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

- Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 



Фахові компетентності: 

- Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 

функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 

впливу зовнішнього середовища. 

- Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні складові 

організації перевезень. 

- Здатність організовувати та управляти перевезенням вантажів (за 

видами транспорту). 

- Навики щодо організації міжнародних перевезень. 

- Знання законодавства України та міжнародних документів щодо 

транспортної діяльності, яке забезпечує здатність застосування 

нормативно-правових актів при вирішенні практичних завдань 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Модуль №1 " Особливості та методи ціноутворення в 

транспортній галузі " 

Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення. 

Тема 2. Транспортне підприємство як господарський суб’єкт. 

Тема 3. Ціноутворення в системі транспортного обслуговування. 

Тема 4. Міжнародні правила торгівлі. 

Тема 5. Транспортні тарифи на вантажні перевезення 

автомобільним транспортом. 

Тема 6. Вантажні тарифи водного транспорту. 

Тема 7. Тарифи на перевезення по міжнародним повітряним 

лініям. 

Тема 8. Правила застосування тарифів на залізничному транспорті. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання передбачені у різноманітних формах 

навчальної діяльності: лекцій, лабораторних занять, семінар-

дискусій, презентацій, рольових ігор, самостійному вирішенні 

задач з питань формування тарифів в залежності від виду 

транспорту у формі індивідуальних та загальних домашніх 

завдань, роботі з навчальною літературою. 

Форми навчання: очна серія лекцій, лабораторних занять. 

Студенти мають змогу отримувати індивідуальні консультації. 

Навчальний курс включає самостійну роботу студентів. Під час 

сесії формат очний. 

Пререквізити Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні 

дисципліни: «Загальний курс транспорту», «Вища математика», 

«Пасажирські перевезення», «Дослідження операцій на 

транспорті» 

Пореквізити Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

даного курсу: «Основи управління бізнесом транспортних 

підприємств», «Міжнародні перевезення», «Пасажирські 

перевезення», «Оцінка ефективності мультимодальних 

перевезень». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

репозитарій НАУ: www.er.nau.edu.ua 

Навчально-методичний комплекс "Економіка транспорту". 

Навчально-методичний комплекс "Продаж та тарифи на 

авіаперевезення". 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ціноутворення». 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, 

оснащених технічними засобами аудіо і відео-відтворення 

інформації, доступом до Інтернет, у тому числі за бездротової 

технології. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

http://www.er.nau.edu.ua/


Кафедра Організації авіаційних робіт та послуг 

Факультет Факультет транспорту, менеджменту і логістики 

Викладач ПІБ: Суворова Наталія Олександрівна 

Посада: старший викладач кафедри ОАРП 

Вчений ступінь: - 

Профайл викладача:  

nataliia.suvorova@npp.nau.edu.ua 

Тел.: 093-644-27-01; 066-172-33-64 

E-mail: suvnat2014@gmail.com 

Робоче місце: 2.206 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Формує економічний профіль фахівця з мультимодальних 

перевезень в області проблем ціноутворення на різних видах 

транспорту в сучасних ринкових умовах України. 

Лінк на дисципліну  
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