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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дисципліна «Теорія і практика управління транспортними 

підприємствами» вивчається при підготовці магістрів з галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та 

спеціалізацією «Транспортний менеджмент і логістика». 

При вивченні дисципліни розглядаються теорія і практика управління 

транспортними підприємствами, форми і методи державного регулювання 

транспортної діяльності, методи організації, планування та управління 

транспортом, а також питання підвищення ефективності роботи транспортних 

підприємств. 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних та 

професійних знань та навичок з теорії і практики управління транспортними 

підприємствами. 

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- роль управління в роботі транспортних підприємств; 

- функції і рівні управління виробництвом транспортних послуг; 

- методи управління виробництвом транспортних послуг; 

- принципи побудови організаційних структур управління транспортних 

підприємств; 

- принципи управління транспортними підприємствами. 

Після вивчення цього курсу студенти повинні вміти: 

- проектувати системи управління транспортних підприємств та підвищувати їх 

ефективність; 

- проводити діагностичний аналіз ефективності діяльності підприємств 

транспорту; 

- планувати процес надання транспортних послуг; 

- забезпечувати оперативне управління транспортними потоками; 
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- використовувати сучасні методи інформаційного забезпечення процесів 

управління на транспорті. 

Дисципліна «Теорія і практика управління транспортними 

підприємствами»  вивчається шляхом читання лекцій та проведення 

практичних занять. 

На лекціях розглядаються теоретичні питання управління транспортними 

підприємствами. Практичне закріплення знань здійснюється в процесі 

проведення практичних занять. 

Міждисциплінарні зв’язки. Попередньо визначаються такі 

фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни як «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка», «Основи менеджменту», «Операційний менеджмент», 

«Маркетинг», «Основи транспортної системи України», «Економіка 

підприємств». 

Після вивчення дисципліни «Теорія і практика управління транспортними 

підприємствами» студенти повинні мати необхідні теоретичні знання для 

вивчення таких професійно-орієнтованих дисциплін як «Менеджмент 

міжнародних перевезень», «Логістичний менеджмент транспортних 

підприємств», «Управління економічним розвитком транспортних 

підприємств». 
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                                ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

                                                    ДИСЦИПЛІНИ 

«Теорія і практика управління транспортними підприємствами» 

 

№ з/п Назва змістового модуля і теми 
Змістовий модуль 1. Державне регулювання функціонуванням 

транспортними підприємствами
1. Транспортне підприємство як об’єкт державного регулювання. 
2. Система управління транспортними підприємствами. 
3. Ліцензування транспортних підприємств. 
4.  Сертифікація послуг транспортних підприємств. 

Змістовий модуль 2.  Управління транспортним підприємством 
5. Організаційні структури управління транспортними підприємствами. 
6. Структура і типи транспортних підприємств. 
7. Основні функції управління транспортним підприємством. 
8. Оперативне управління наданням транспортних послуг. 

Змістовий модуль 3. Планування та організація діяльності транспортних 
підприємств 

9. Особливості планування перевезень вантажів і пасажирів. 
10. Техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу. 
11. Виробнича програма з експлуатації транспорту та продуктивність 

роботи рухомого складу. 
            Разом годин: 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

«Теорія і практика управління транспортними підприємствами» 

 

Змістовий модуль 1. Державне регулювання функціонуванням 

транспортними підприємствами 

Тема 1. Транспортне підприємство як об’єкт державного регулювання. 

Державне регулювання діяльністю транспортних підприємств. Основні 

напрямки державного регулювання у транспортній галузі. Механізм 

регулювання транспортної системи. Задачі регулювання транспортної системи. 

Методи державного регулювання транспорту. Нормативно-правові методи 

регулювання. Економічні методи регулювання. Комплексні методи 

регулювання. Сфери державного регулювання на транспорті. Регулювання 

організації ринку транспортних послуг. Регулювання ціноутворення на 

транспорті. Податкове регулювання. Нормативне регулювання транспортної 

діяльності. 

Література: [1,2,4,7,9] 

 

Тема 2. Система управління транспортними підприємствами 

Необхідність державного впливу на транспорті. Система основних функцій 

управління ринком транспортних послуг. Цільове управління розвитком 

транспортної системи. Модель управління ринком транспортних послуг на 

рівні регіону. Ефективність державного регулювання. Сучасні технології 

управління транспортом. 

Література: [1,3,4,6,7,8] 

 

Тема 3. Ліцензування транспортних підприємств 

Сутність процесу ліцензування транспортної діяльності. Ліцензійні вимоги 

та умови при наданні транспортних послуг. Порядок отримання ліцензій на 

транспортну діяльність. Підстави відмови у видачі ліцензії на транспорту 
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діяльність. Обов’язки одержувача ліцензії на транспортну діяльність. Контроль 

за виконанням ліцензійних вимог та умов. Санкції та відповідальність за 

порушення ліцензійних умов підприємствами транспорту. 

Література: [3,4,5,7,8,10] 

 

Тема 4. Сертифікація послуг транспортних підприємств 

Сутність сертифікації транспортних послуг. Цілі сертифікації 

транспортних послуг. Задачі сертифікації транспортних послуг. Об’єкти 

сертифікації на транспорті. Обов’язкова сертифікація транспортних послуг. 

Добровільна сертифікація транспортних послуг. Основні напрямки розвитку 

сертифікації на транспорті. Порядок сертифікації послуг з перевезення 

пасажирів транспортом. Методика оцінки процесу надання послуг з 

перевезення пасажирів транспортом.  

Література: [3,4,5,6,8,9,12] 

 

Змістовий модуль 2.  Управління транспортним підприємством. 

Тема 5. Організаційні структури управління транспортними 

підприємствами 

Організаційні структури управління транспортних підприємств. Вимоги до 

управлінського апарату транспортного підприємства. Вимоги до 

організаційних структур управління транспортних підприємств. Проектування 

організаційних систем управління транспортних підприємств. Особливості 

проектування організаційних структур управління транспортних підприємств. 

Література: [1,2,3,4,5,6,8,12,13] 

 

Тема 6. Структура і типи транспортних підприємств 

Підсистеми транспортних підприємств. Кількість і склад підсистем 

транспортних підприємств. Виробнича структура транспортного підприємства. 

Пропорційність підрозділів транспортного підприємства. Типи транспортних 

підприємств. Класифікація транспортних підприємств за видом перевезень. 
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Класифікація транспортних підприємств за призначенням та характером 

виробничо-господарської діяльності. Особливості транспортних підприємств. 

Література: [1,2,3,4,5,6,7,14] 

 

Тема 7. Основні функції управління транспортним підприємством 

Складові транспортного підприємства. Основні функції управління 

транспортним підприємством. Планування діяльності транспортного 

підприємства. Організація діяльності підприємства. Мотивація персоналу 

транспортного підприємства. Контроль на транспортному підприємстві. 

Критерії раціональної структури управління транспортним підприємством. 

Лінійна система управління транспортним підприємством. Функціональна 

система управління. Лінійно-штабна система управління транспортним 

підприємством. 

Література: [2,3,4,5,6,7,14] 

 

Тема 8. Оперативне управління наданням транспортних послуг 

Оперативне управління роботою рухомого складу. Задачі диспетчерської 

служби. Управління експлуатаційною службою пасажирських перевезень. 

Завдання пасажирської експлуатаційної служби з організації автобусних 

перевезень. Завдання пасажирської експлуатаційної служби з організації 

таксомоторних перевезень.  

Література: [1,2,3,4,7,9,11] 

 

 

Змістовий модуль 3. Планування та організація діяльності 

транспортних підприємств 

Тема 9. Особливості планування перевезень вантажів і пасажирів 

Плани перевезень, фактори які впливають на них. Вантажопотоки. 

Класифікація вантажних перевезень за територіальною ознакою. Структура 

перевезень. Принципи вибору типу рухомого складу. Особливості планування 
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міжміських перевезень. Змішані перевезення. Особливості перспективного 

планування перевезень. Системи збору інформації про перевезення. 

Література: [3,4,5,7,8,10,15] 

 

Тема 10. Техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу 

Склад техніко-експлуатаційних показників рухомого складу. Коефіцієнт 

технічної готовності рухомого складу. Коефіцієнт випуску. Тривалість роботи 

рухомого складу на лінії. Технічна та експлуатаційна швидкість рухомого 

складу. Коефіцієнт використання пробігу. Коефіцієнт використання 

вантажопідйомності.  

Література: [1,3,4,5,7,9,13] 

 

          Тема 11. Виробнича програма з експлуатації транспорту та 

продуктивність роботи рухомого складу 

Методика розрахунку виробничої програми з експлуатації транспорту. 

Кількісні показники роботи транспорту. Загальний обсяг перевезень. 

Особливості розрахунку виробничої програми з експлуатації вантажного 

транспорту. Розрахунок виробничої програми з експлуатації пасажирського 

транспорту. 

Література: [3,4,5,6,7,9,10,12] 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за  першою літерою свого 

прізвища (див. табл.) 

Перша літера прізвища студента Номер варіанту контрольної роботи 
А, Б, В 1 

Г, Д, Е, Є 2 
Ж, З, І 3 
Й, К, Л 4 
М, Н, О 5 
П, Р, С 6 
Т, У, Ф 7 
Х, Ц, Ч 8 
Ш, Щ 9 
Ю, Я 10 

 

Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчального 

процесу й активною формою самостійної роботи студентів. 

Мета контрольної роботи – поглибити та систематизувати здобуті в 

процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно 

працювати з навчальною, спеціалізованою літературою, законодавчими актами 

та статистичними матеріалами і застосовувати теоретичні знання і набуті 

навички на практиці. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту 

(комп’ютерний набір – 14-кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі 

сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою 

написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням 

сторінок, вступ та висновки, які повинні відображати власне ставлення 

студента до матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповідати на питання 

без розриву сторінки та з зазначенням посилань на літературні джерела, а 

також список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел. 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

1. Сутність процесу ліцензування транспортної діяльності. 

2. Об’єкти сертифікації на транспорті. 

3. Головні задачі проектування організаційних структур управління. 

4. Складові транспортного підприємства. Його підрозділи. 

Варіант 2 

1. Ліцензійні вимоги та умови при наданні транспортних послуг. 

2. Об’єкти сертифікації на транспорті. 

3. Підсистеми транспортних підприємств. 

4. Основні функції управління підприємством транспорту. 

Варіант 3 

1. Порядок отримання ліцензій на транспортну діяльність. 

2. Добровільна сертифікація транспортних послуг. 

3. Кількість і склад підсистем транспортних підприємств. 

4. Планування діяльності транспортного підприємства. 

Варіант 4 

1. Підстави відмови у видачі ліцензії на транспорту діяльність 

2. Основні напрямки розвитку сертифікації на транспорті 

3. Виробнича структура транспортного підприємства 

4. Організація діяльності підприємства 

Варіант 5 

1. Обов’язки одержувача ліцензії на транспортну діяльність. 

2. Порядок сертифікації послуг з перевезення пасажирів транспортом. 

3. Пропорційність підрозділів транспортного підприємства. 

4. Мотивація персоналу транспортного підприємства 

Варіант 6 

1. Контроль за виконанням ліцензійних вимог та умов. 

2. Методика оцінки процесу надання послуг з перевезення пасажирів 

транспортом. 
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3. Типи транспортних підприємств. 

4. Контроль на транспортному підприємстві. 

Варіант 7 

1. Санкції та відповідальність за порушення ліцензійних умов підприємствами 

транспорту. 

2. Поняття організаційної структури управління. 

3. Класифікація транспортних підприємств за видом перевезень. 

4. Критерії раціональної структури управління транспортним підприємством. 

Варіант 8 

1. Сутність сертифікації транспортних послуг. 

2. Вимоги до управлінського апарату транспортного підприємства. 

3. Класифікація транспортних підприємств за призначенням та характером 

виробничо-господарської діяльності. 

4. Лінійна система управління транспортним підприємством. 

 

Варіант 9 

1. Цілі сертифікації транспортних послуг. 

2. Загальні вимоги до організаційних структур управління транспортних 

підприємств. 

3. Особливості транспортних підприємств. 

4. Функціональна система управління. 

Варіант 10 

1. Задачі сертифікації транспортних послуг. 

2. Етапи та зміст проектування організаційних систем управління транспортних 

підприємств. 

3. Підприємство як складна система. 

4. Лінійно-штабна система управління транспортним підприємством. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Сутність державного регулювання транспортною діяльністю. 

2. Основні напрямки державного регулювання і транспортній галузі. 

3. Механізм регулювання транспортної системи. 

4. Задачі регулювання транспортної системи. 

5. Методи державного регулювання транспорту. 

6. Нормативно-правові методи регулювання. 

7. Економічні методи регулювання. 

8. Комплексні методи регулювання. 

9. Сфери державного регулювання на транспорті. 

10. Регулювання організації ринку транспортних послуг. 

11. Регулювання ціноутворення на транспорті. 

12. Податкове регулювання. 

13. Нормативне регулювання транспортної діяльності. 

14. Необхідність державного впливу на транспорті. 

15. Система основних функцій управління ринком транспортних послуг. 

16. Цільове управління розвитком транспортної системи. 

17. Модель управління ринком транспортних послуг на рівні регіону. 

18. Ефективність державного регулювання. 

19. Сучасні технології управління транспортом. 

20. Сутність процесу ліцензування транспортної діяльності. 

21. Ліцензійні вимоги та умови при наданні транспортних послуг. 

22. Порядок отримання ліцензій на транспортну діяльність. 

23. Підстави відмови у видачі ліцензії на транспорту діяльність. 

24. Обов’язки одержувача ліцензії на транспортну діяльність. 

25. Контроль за виконанням ліцензійних вимог та умов. 

26. Санкції та відповідальність за порушення ліцензійних умов підприємствами 

транспорту. 

27. Сутність сертифікації транспортних послуг. 

28. Цілі сертифікації транспортних послуг. 



 14

29. Задачі сертифікації транспортних послуг. 

30. Об’єкти сертифікації на транспорті. 

31. Обов’язкова сертифікація транспортних послуг. 

32. Добровільна сертифікація транспортних послуг. 

33. Основні напрямки розвитку сертифікації на транспорті. 

34. Порядок сертифікації послуг з перевезення пасажирів транспортом. 

35. Методика оцінки процесу надання послуг з перевезення пасажирів 

транспортом. 

36. Поняття організаційної структури управління. 

37. Вимоги до управлінського апарату транспортного підприємства. 

38. Загальні вимоги до організаційних структур управління транспортних 

підприємств. 

39. Етапи та зміст проектування організаційних систем управління 

транспортних підприємств. 

40. Головні задачі проектування організаційних структур управління. 

41. Підсистеми транспортних підприємств. 

42. Кількість і склад підсистем транспортних підприємств. 

43. Виробнича структура транспортного підприємства. 

44. Пропорційність підрозділів транспортного підприємства. 

45. Типи транспортних підприємств. 

46. Класифікація транспортних підприємств за видом перевезень. 

47. Класифікація транспортних підприємств за призначенням та характером 

виробничо-господарської діяльності.  

48. Особливості транспортних підприємств. 

49. Підприємство як складна система. 

50. Складові транспортного підприємства. Його підрозділи.  

51. Основні функції управління підприємством транспорту. 

52. Планування діяльності транспортного підприємства. 

53. Організація діяльності підприємства. 

54. Мотивація персоналу транспортного підприємства. 



 15

55. Контроль на транспортному підприємстві. 

56. Критерії раціональної структури управління транспортним підприємством. 

57. Лінійна система управління транспортним підприємством. 

58. Функціональна система управління. 

59. Лінійно-штабна система управління транспортним підприємством. 

60. Диспетчерське регулювання перевезень. 

61. Оперативне управління роботою рухомого складу. 

62. Обов’язки диспетчерської служби. 

63. Особливості управління експлуатаційною службою пасажирських 

транспортним підприємств. 

64. Основні завдання пасажирської експлуатаційної служби з організації 

автобусних перевезень. 

65. Основні завдання пасажирської експлуатаційної служби з організації 

таксомоторних перевезень. 

66. Плани перевезень, фактори які впливають на них. 

67. Сутність поняття – вантажопотоки. 

68. Класифікація вантажних перевезень за територіальною ознакою. 

69. Структура перевезень. 

70. Принципи вибору типу рухомого складу. 

71. Особливості планування міжміських перевезень. 

72. Змішані перевезення. 

73. Особливості перспективного планування перевезень. 

74. Принципова схема розрахунку прогнозованих перевезень. 

75. Структура системи збору інформації про перевезення. 

76. Техніко-експлуатаційні показники рухомого складу. 

77. Коефіцієнт технічної готовності рухомого складу. 

78. Коефіцієнт випуску. 

79. Тривалість роботи рухомого складу на лінії. 

80. Технічна та експлуатаційна швидкість рухомого складу. 

81. Коефіцієнт використання пробігу. 
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82. Коефіцієнт використання вантажопідйомності. 

83. Продуктивність рухомого складу. 

84. Продуктивність вантажних автомобілів. 

85. Продуктивність пасажирського автомобільного транспорту. 

86. Методика розрахунку виробничої програми з експлуатації транспорту.  

87. Кількісні показники роботи транспорту. 

88. Загальний обсяг перевезень.  

89. Особливості розрахунку виробничої програми з експлуатації вантажного 

транспорту. 

90. Розрахунок виробничої програми з експлуатації пасажирського транспорту. 
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