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Силабус навчальної дисципліни 

«ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ» 

 

Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на повітряному 

транспорті)» 

Галузь знань: 27 «Транспорт» 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Загальні закономірності розвитку транспортно-логістичної 

системи, особливості та тенденції управління і оптимізації роботи 

транспортно-логістичних підприємств як елемента транспортної 

системи і пов’язаних з їх обслуговуванням техніко-економічних 

витрат. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Отримання студентами знань і умінь з технічного, економічного, 

фінансового забезпечення транспортної ланки в ланцюзі постачань 

в частині ціноутворення на транспортні послуги, оподаткування, 

особливостей формування витрат на транспортування і аналізу 

фінансових результатів.  Формування даних теоретичних знань 

відповідає економіці транспортно-логістичного підприємства в 

ринкових умовах, які необхідно застосовувати менеджеру в 

рішенні задач по визначенню стратегічних шляхів його розвитку. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Враховувати особливості і ціни унімодального, 

мультимодального і інтермодального транспортно-логістичного 

обслуговування; 

- Використовувати методи оптимізації витрат на перевезення; 

 - Використовувати методи розрахунку техніко-економічних і 

фінансових показників транспортно-логістичного обслуговування, 

тарифних, податкових і митних платежів; 

 - Проводити розрахунки економічної ефективності прийнятих 

організаційних, технічних і управлінських рішень; 

 - Виконувати аналіз техніко-економічної діяльності транспортно-

логістичного підприємства. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Загальні компетентності: 

- Здатність використовувати нормативні правові документи в своїй 

діяльності. 

 - Навики використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Фахові компетентності: 

- Здатність до організації ефективної комерційної роботи на об'єкті 

транспорту, розробці та впровадженню раціональних прийомів 

роботи з клієнтом. 

- Здатність до підготовки вихідних даних для складання планів, 

програм, проектів, кошторисів, заявок. 

- Здатність виявляти пріоритети вирішення транспортних завдань з 

урахуванням показників економічної ефективності та екологічної 

безпеки. 



- Готовність до проведення техніко-економічного аналізу, пошуку 

шляхів скорочення циклу виконання робіт. 

 - Здатність до оцінки витрат і результатів діяльності транспортно-

логістичного підприємства. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Модуль №1 "Техніко-економічне забезпечення діяльності 

транспортно-логістичних підприємств" 

Тема 1. Економічні особливості та проблеми розвитку 

транспортно-логістичного обслуговування на мікро- та макрорівні. 

Тема 2. Техніко-економічна характеристика транспортно-

логістичного підприємства як господарюючого суб'єкта та об'єкта 

підприємницької діяльності. 

Тема 3. Виробничі ресурси. 

Тема 4. Основний капітал, основні фонди, їх особливості в 

транспортно-логістичній діяльності. 

Тема 5. Оборотний капітал.  Оборотні кошти. 

Тема 6. Собівартість продукції (послуги) на різних видах 

транспорту. 

Тема 7. Особливості оподаткування підприємств, що виконують 

транспортно-логістичні послуги. 

Тема 8. Фінансове забезпечення і оцінка ефективності стану і 

розвитку транспортно-логістичного підприємства. 

Види занять: Лекції – 17 годин. Практичні заняття – 17 годин. 

Самостійна робота  - 86 годин. 

Методи навчання передбачені у різноманітних формах 

навчальної діяльності: лекцій, практичних занять, самостійному 

вирішенні задач з питань транспортно-логістичних процесів у 

формі індивідуальних та загальних домашніх завдань, роботі з 

навчальною літературою. 

 Форми навчання: очна серія лекцій, практичних 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: «Управління проектами у транспортно-логістичному 

бізнесі», «Економічне забезпечення мультимодальних перевезень», 

«Транспортно-експедиційне обслуговування мультимодальних 

перевезень», «Основи проектування інфраструктури транспортно-

логістичної системи». 

Пореквізити Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

даного курсу: «Організація та технологія мультимодальних 

перевезень», «Моделювання та управління бізнес-процесами в 

ланцюгах постачань», «Інжиніринг транспортно-логістичних 

процесів», «Управління ризиками мультимодальних перевезень». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Робоча програма з дисципліни «Техніко-економічного 

забезпечення діяльності транспортно-логістичних підприємств». 

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 

Кафедра Організації авіаційних робіт та послуг 

Факультет Факультет транспорту, менеджменту і логістики 



Викладач(і) 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 

Охоплює коло питань, пов'язаних: з закономірностями формування 

виробничих і невиробничих витрат підприємства, техніко-

економічним аналізом діяльності підприємства, напрямками та 

методами зниження витрат на перевезення, методами оцінки 

результатів діяльності транспортно-логістичного підприємства. 

Лінк на дисципліну  

 


