
Інформаційна довідка 
 

1. Вид: навчальна дисципліна Ефективність транспортних технологій 

2. Код: ПП В.02.01  

3. Тип: Вибіркова 

4. Рівень: третій (освітньо-науковий) 

5. Семестр, в якому викладається: 4-й 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 

7. Лектор (викладач): Давідіч Ю.О. 

8. Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен 

знати: 

- основні функції транспорту та транспортної системи; 

- ефективність транспорту в логістиці; 

- показники ефективності діяльності транспортної системи; 

- внутрішньо транспортний економічний ефект та поза транспортний економічний ефект; 

 - підвищення ефективності роботи транспортної системи та шляхи її реалізації. 

вміти: 

 - робити розрахунки показників ефективності  транспорту; 

 - обирати на альтернативній основі параметри функціонування транспорту за критерієм 

собівартості перевезень; 

 - розраховувати доходи та витрати транспортного учасника під час використання різних 

видів транспорту; 

- розраховувати економічний прибуток логістичної системи. 

мати компетентності:  

- оцінювати ефективності пасажирського транспорту за допомогою нормативно-правової 

бази; 

- аналізувати факторів і показників ефективності транспортної системи; 

- вирішувати актуальні проблеми ефективного функціонування транспорту; 

- вирішувати питання щодо управління ефективністю транспортних технологій. 

9. Дисципліни, на які спирається: логістичне управляння на транспорті; теорія 

транспортних потоків; моделювання транспортних систем. 

10. Зміст:  

ЗМ 1. Співвідношення між соціальними і економічними показниками використання 

транспортних технологій. 

ЗМ 2. Оцінка соціально-економічного ефекту використання транспортних технологій. 

11. Форми та методи навчання: мовні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-

ілюстративні). Розв’язання задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота. Самостійна 

робота аспірантів здійснюється у формі: підготовки до лекцій і практичних занять. 

12. Мова навчання: Українська.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Information reference 
 

1. Type: The effectiveness of educational discipline transport technologies 

2. Code: PP B.02.01 

3. Type: Selective 

4. Level: third (education and research) 

5. Semester, which sets out: 4 

6. Number of ECTS credits: 5 

7. Lecturer (teacher): Davidish Y.O. 

8. Learning outcomes. A study of the discipline student 

 should know: 

- the main functions of transport and transport systems; 

- efficiency of transport logistics; 

- indicators of the efficiency of the transport system; 

- internal transport and economic effects beyond the economic impact of transport; 

- improving the efficiency of the transport system and ways of its realization. 

be able: 

 - make calculations performance of transport; 

 - vote on an alternative basis parameters of transport criterion transportation costs; 

 - calculate income and expenses during transport by the use of different modes of transport; 

 - calculate the economic benefits of the logistics system. 

have competence: 

- assess the efficiency of passenger cars by means of the regulatory framework; 

- to analyze the factors and performance of the transport system; 

- to solve urgent problems of effective functioning of transport; 

- decide on performance management transport. 

9. Disciplines that underpin: general course of transport; operating properties vehicle, 

passenger transportation; freight transportation. 

10. Contents:  
CM1: The ratio between social and economic indicators of use of transport technologies. 

CM 2. Assessment of the socio-economic impact of use of transport technologies. 

11. Methods of teaching: verbal, visual , practical , reproductive (explanatory, illustrative). 

Problem Solving . Note-taking lectures. Independent work. Independent work of graduates takes 

the form : preparation for lectures and workshops . 

12. Language of instruction: Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 
 

1. Вид: учебная дисциплина Эффективность транспортных технологий 

2. Код: ПП В.02.01 

3. Тип: Виборочная 

4. Уровень: третий (образовательно-научный) 

5. Семестр, в котором читается: 4-й 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

7. Лектор (преподаватель): Давидич Ю. О. 

8. Результаты обучения. В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать : 

- основные функции транспорта и транспортной системы; 

- эффективность транспорта в логистике; 

- показатели эффективности деятельности транспортной системы; 

- внутренне транспортный экономический эффект и за транспортный экономический 

эффект; 

 - повышение эффективности работы транспортной системы и пути ее реализации. 

уметь: 

 - производить расчеты показателей эффективности транспорта; 

 - избирать на альтернативной основе параметры функционирования транспорта по 

критерию себестоимости перевозок; 

 - рассчитывать доходы и расходы транспортного участника при использовании 

различных видов транспорта; 

 - рассчитывать экономическую прибыль логистической системы. 

иметь компетентности: 

- оценивать эффективности пассажирского транспорта с помощью нормативно-правовой 

базы; 

- анализировать факторов и показателей эффективности транспортной системы; 

- решать актуальные проблемы эффективного функционирования транспорта; 

- решать вопросы по управлению эффективностью транспортных технологий. 

9. Дисциплины, на которые опирается: Логистическое управление на транспорте; 

теория транспортных потоков; моделирование транспортных систем 

10. Содержание: 

СМ 1. Соотношение между социальными и экономическими показателями использования 

транспортных технологий. 

СМ 2. Оценка социально-экономического эффекта использования транспортных 

технологий. 

11. Формы и методы обучения: языковые, наглядные, практические, репродуктивные 

(объяснительно - иллюстративные). Решение задач. Конспектирования лекций. 

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в форме: 

подготовки к лекциям и практическим занятиям. 

12. Язык обучения: Украинский. 


