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ВСТУП 

 

Мета курсової роботи з дисципліни «Основи економіки транспорту» – 

закріпити теоретичний матеріал курсу та одержати навички розрахунків 

собівартості перевезень, доходів і прибутку та визначення потрібних 

капітальних вкладень під час організації автобусних маршрутів у містах. 

Розрахунки до курсової роботи засновані на вихідних даних, які отриманні під 

час виконання курсової роботи з дисципліни «Пасажирські перевезення».  

У курсовій роботі студенти повинні виконати необхідні розрахунки 

собівартості, доходу і прибутку на засаді офіційних нормативів, стандартів, 

інструкцій, положень, ураховуючи досягнення в розробці нових технологій, 

транспортних засобів, наукової організації праці. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати:  

− класифікацію витрат на надання послуг і виконання робіт;  

− засади проведення аналізу витрат на надання послуг;  

− призначення та порядок складання кошторису витрат;  

− порядок формування собівартості перевезень;  

− методики аналізу собівартості послуг та визначення резервів її 

зниження;  

– порядок розрахунку доходу і прибутку на основі офіційних нормативів 

уміти:  

− класифікувати витрати на надання послуг та виконання робіт;  

− проаналізувати валові витрати на надання послуг і виконання робіт;  

− складати кошторис витрат на обсяг транспортних послуг залежно від 

виду транспорту, підприємства та наданих послуг;  

– використовуючи результати діяльності підприємства, за нормативними 

методиками і інструкціями розраховувати валові доходи і прибуток 

підприємства. 

 



 6 

1 СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Типовою темою виконання курсової роботи з дисципліни є «Економічна 

ефективність організації автобусних перевезень пасажирів на міському 

маршруті». 

Варіант завдання вибирають за даними розрахунків техніко-

експлуатаційних показників курсового проекту з дисципліни «Пасажирські 

перевезення» та таблиць Б1–Б5 додатка до нього. 

Структура розрахунково-пояснювальної записки містить такі розділи. 

Титульна сторінка (додаток А). 

Завдання (додаток Б). 

Зміст. 

Вступ. 

Розділ 1 Визначення кошторису витрат для забезпечення роботи 

автобусів на маршруті та собівартості перевезень. 

1.1 Визначення фонду оплати праці основних виробничих робітників. 

1.2 Визначення витрат на паливо і мастильні матеріали. 

1.3 Визначення витрат на ТО і ПР автобусів. 

1.4 Визначення витрат на ремонт і відновлення шин. 

1.5 Розрахунок амортизаційних відрахувань на відновлення рухомого складу. 

1.8 Розрахунок собівартості одиниці транспортної роботи. 

Розділ 2 Розрахунок економічної ефективності організації автобусних 

перевезень на маршруті. 

2.2 Розрахунок доходу і прибутку від перевезень на маршруті та 

визначення точки беззбиткової роботи. 

2.3 Оцінювання економічної ефективності інвестицій у перевезення 

пасажирів на маршруті. 

Висновки. 

Список використаних джерел. 

Додатки. 
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2 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Розрахунково-пояснювальну записку оформляють відповідно до вимог 

стандартів на білому папері форматом А4 (297 х 210). Розмір лівого поля –  

30 мм, правого – 10 мм, верхнього та нижнього полів – по 20 мм. Загальний 

обсяг записки не має перевищувати 50 сторінок. 

Записка складається з розділів і підрозділів, які нумерують арабськими 

цифрами. Кожний розділ починають з нової сторінки. 

Назви розділів записують великими літерами, підрозділів – малими. 

Заголовки мають бути без перенесення слів і крапки в кінці. 

Нумерація аркушів наскрізна, починаючи з титульної сторінки, 

виконується арабськими цифрами у правому верхньому кутку. На першому 

аркуші (титульна сторінка) номер сторінки не ставлять. 

Рисунки, таблиці, зміст, додатки і список літератури розташовують на 

окремих аркушах. Усі ілюстрації називаються рисунками і мають наскрізну 

нумерацію (рис. 1.1, рис.1.2 тощо). Цифровий матеріал записки оформляється у 

вигляді таблиць із заголовком. Нумерація таблиць наскрізна. Рисунки і таблиці 

слід розміщувати після посилання на них, у посиланні вказують їх номер. 

Під час визначення числових значень наводять розрахункову формулу з 

поясненням символів, які до неї входять, а потім розв’язок. Формули 

нумерують арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку. 

До списку літератури належать використані джерела, які розміщують у 

міру появи посилань у тексті або в алфавітному порядку. 

У додатку А показано зразок оформлення титульної сторінки, а в додатку 

Б  – завдання на курсову роботу. 
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3 РЕКОМЕНДАЦІЇЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 

 

У вступі студент характеризує сучасний стан розвитку автомобільних 

пасажирських перевезень, основні проблеми організації перевезень на міських 

маршрутах і методику вибору моделі автобусів. Перелічує  основні критерії, 

якими оцінюють якість і конкурентоспроможність послуг з перевезення 

пасажирів на маршруті, а також їх економічну ефективність. Висвітлює 

значення в ринкових умовах господарювання таких показників економічної 

ефективності, як прибуток і рентабельність виробництва послуг з перевезення 

пасажирів, рентабельність капітальних вкладень і період їх окупності, вплив на 

них техніко-експлуатаційних показників вибраної моделі автобуса. 

 

3.1 Визначення кошторису витрат для забезпечення роботи автобусів на 

маршруті 

Кошторис витрат (собівартість перевезень) – комплексний економічний 

показник, у якому відображено витрати автотранспортного підприємства на 

виробництво транспортних послуг. Собівартість перевезень використовують 

як один з основних показників оцінювання ефективності роботи з організації 

перевезень. Під час планування собівартості перевезень використовують 

кошторисний метод калькулювання витрат за відповідними статтями, усі 

витрати, пов’язанні з утриманням автомобільного транспорту та виконанням 

транспортної роботи, групують за статтями залежно від їх призначення.  

 

3.2 Визначення фонду оплати праці основних виробничих робітників 

До фонду оплати праці основних виробничих працівників під час 

пасажирських перевезень належать фонд оплати праці водіїв автобусів, 

кондукторів (за їх наявності). Фонд оплати праці складається з основної 

заробітної плати і додаткової. 

Для водіїв, які працюють на міських маршрутах зазвичай використовують 
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погодинно-преміальну систему оплати праці, оплата за фактично відпрацьовані 

години роботи та премії за виконання графіка руху автобусів на маршруті. 

Погодинна оплата праці розраховується з урахуванням погодинної тарифної 

ставки водіїв, яка залежать від типу перевезень та класу автобусів. Приклад 

погодинної тарифної ставки, відповідно до додатку 1 Галузевої угоди у сфері 

автомобільного транспорту, наведена у табл. 1. 

Таблиця 1– Коефіцієнти співвідношень до мінімальної заробітної плати водіїв, 

що працюють на автобусах, у тому числі спеціальних 

 
 
 
Клас автомобіля 

 

Габаритна довжина 

автобусів, м 

 
 
 
Загальні 
ставки 

Під час роботи на 
міських та екскурсійних 
маршрутах у столицях та 

містах із чисельністю 
населення 500 тис. 

чоловік та більше, на 
санітарних автобусах 

 
1 2 3 4 

Особливо малий До 5,0 1,55 1,749 

Малий Від 5,0 до 6,5 1,729 1,787 

Від 6,5 до 7,5 1,746 1,931 

Середній Від 7,5 до 9,5 1,931 2,058 

Великий Від 9,5 до11,0 2,058 2,166 

Від 11,0 до 12,0 2,166 2,28 

Від 12,0 до 14,0 2,245 2,323 

Особливо великий Від 14 до 16 2,323 2,615 

Від 16 до 17 2,615 2,946 

Від  17 до 18 2,946 3,317 

Вище 18 3,317 3,734 

 

У ринкових умовах господарювання погодинна тарифна ставка 

встановлюється роботодавцями (підприємцями) самостійно з урахуванням 

середньомісячної оплати праці водіїв відповідно до Галузевої угоди у сфері 

автомобільного транспорту. Для збереження залежності між класом автобусів і 

тарифними ставками рекомендується використати встановлені раніше годинні 

тарифні ставки (див. табл. 1) з урахуванням розрахункових коефіцієнтів, які 

залежать від фактичної середньої оплати праці цієї категорії працівників.  

Відповідно до Галузевої угоди у сфері автомобільного транспорту 

встановлено тарифну ставку робітника 1-го розряду за повністю виконану 
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місячну норму часу в нормальних умовах праці в розмірі 120 % мінімальної 

заробітної плати, установленої законодавством України.  

Розмір мінімальної місячної заробітної плати встановлюється відповідно 

до законодавства на дату написання курсової роботи. 

Наприклад, якщо розмір мінімальної місячної заробітної плати 1218 грн, 

тоді середньомісячна оплата праці робітника 1-го розряду складає 1461грн 

(1218 х 1,2). Якщо місячний фонд робочого часу 176 годин (22 робочі дні по 8 

годин), годинна тарифна ставка складає –1461 / 176 = 8,3 грн, коефіцієнт 

переходу до тарифних ставок, наведених у табл. 1, для водіїв автобусів 

середнього класу в містах с чисельністю населення 500 тис. чоловік буде  

Сг =8,3 х 2,058 =17,08 грн. Наприклад, для водіїв автобусів особливо малого 

класу на таких самих маршрутах погодинна ставка буде складати Сг = 

8,3х1,749=14,51 грн. 

Основна заробітна плата водіїв розраховується: 

ПГРВОД КСЗПОЗП  ,                                                

де ЗЧр – загальний час наряду автобусів, годин, згідно з вихідними даними; Сг – 

погодинна тарифна ставка, грн/годину; Кп – коефіцієнт преміальних за 

виконання графіку руху автобусів на маршруті (1,25…1,3). 

Додаткова заробітна плата водіїв (Здод) визначається з виразу 

100

ВОДДОД

ДОД

ОЗПК
ЗП  , 

де Кдод – відсоток додаткової заробітної плати водіїв, залежить від тривалості 

основної та додаткової відпустки та інших доплат.  

Під час планування фонду оплати праці водіїв можна взяти значення 

додаткової оплати праці як відсоток її від основної (для автотранспортних 

підприємств 15–20 %) або  за фактичними витратами з попередніх періодів і її 

співвідношенням до фактично отриманої основної заробітної плати.  

Загальний фонд оплати праці водіїв буде складати: 

ДОДВОДВОД ЗПОЗПФОП  . 

В автотранспортних підприємствах, що займаються перевезеннями 
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пасажирів, до основних працівників, крім водіїв, належать і кондуктори. 

Чисельність кондукторів можна взяти в планових розрахунках рівною 60–70 

% від чисельності водіїв автобусів, а їх часові тарифні ставки теж на рівні  

60 – 70 % від годинних тарифних ставок водіїв автобусів. 

Під час виконання курсової роботи необхідно враховувати, що на 

автобусах середнього і великого класу на міських маршрутах використовують 

працю кондукторів. 

Приклад розрахунку  

Наприклад, під час виконання курсової роботи з дисципліни 

«Пасажирські перевезення» отримані такі дані. 

№  

пор. 

Показники Умовне 

позначен

ня 

Один. 

виміру 

Значення 

 

1 Модель автобуса   ЛАЗ-52527 

2 Кількість автобусів на маршруті Ас один. 8 

3 Пасажировмісність автобуса  q пас. 27/102 

4 Робочий об’єм циліндрів двигуна v см
3 

10,85 

5 Кількість шин (без запасної) n один. 4 

6 *Загальний час наряду автобусів Tн год 3850 

7 *Загальний пробіг Lзаг км 52360 

8 Коефіцієнт використання пробігу   0,9 

9 Коефіцієнт наповнення автобусів γс  0,32 

10 Коефіцієнт випуску автобусів αв  0,85 

11 Середня відстань поїздки пасажира lеп км 8,2 

12 Пасажирообіг W пас/км 2372096 

13 Обсяг перевезень пасажирів Q пас. 289280 

14 Тарифна ставка на одну поїздку 

пасажира 

t грн 2,5 

 

Фонд оплати праці основних виробничих робітників включає оплату 

праці водіїв автобусів і кондукторів. Згідно з вихідними даними, загальний 

час наряду автобусів склав 3850 годин. Погодинна тарифна ставка для водіїв 

автобусів великого класу (габаритна довжина з 11 до 12 м), згідно з табл. 1 

складає СГ=8,3х2,28=18,924 грн/год. 

Основна заробітна плата без урахування премії ОЗПВ= 18,924х 
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х3850=72857,4 грн/місяць, з урахуванням премії (25 %) – 72857,4х1,25= 

=91071,75 грн/місяць. ЗПДОД= 91071,75 х 0,2 = 18214,35 грн/місяць.  

ФОПВ= 91071,75+ 18214,35= 109286,1 грн/місяць. 

На автобусах великого класу використовують працю кондукторів, їх 

чисельність складає 70 %, а фонд оплати праці (ФОПКонд) – 70 % від фонду 

оплати праці водіїв. Тоді АЧКонд=3850х0,7=2695год, а погодинна тарифна 

ставка СГ Конд=18,924х0,7= 13,27грн/год. ОЗПКонд. = 13,27х 2695 х1,25= 

=44703,31грн/місяць. ЗПДОДконд = 44703,31х 0,2 = 8940,66грн/місяць. ФОПКонд = 

=44703,31 + 8940,66 = 53643,97 грн. 

Сумарний фонд оплати праці основних виробничих робітників складає: 

ФОП= ФОПВ+ ФОПКонд. 

ФОП=109286,1+ 53643,97 =162930,07 грн/місяць. Дані заносимо до 

кошторису витрат. 

 

3.3 Розрахунок відрахувань з фонду оплати праці на соціальні заходи 

Єдиний внесок (ЄСВ) регулюється ЗУ від 08.07.10 № 2464 «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 

(надалі – ЗУ № 2464) та Наказом Міністерства доходів і зборів України від 

09.09.2013 № 454 «Про затвердження Порядку формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (надалі – Наказ № 454). 

Розмір ЄСВ складає – 22 %. 

Виходячи з отриманого фонду оплати праці основного виробничого 

персоналу, розраховують величину ЄСВ і вносять до кошторису. 

22,0ФОПВєсв   

Приклад розрахунку. Відрахування на соціальні заходи:  

Вєсв= 162930,07 х0,22 =60088,61 грн/місяць. 

Разом фонд оплати праці з ЄСВ становить:  

162930,07 +60088,61 = 223018,68 грн/місяць. 
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3.4 Розрахунок витрат на паливно-мастильні та інші експлуатаційні 

матеріали 

За статтею «Витрати на паливно-мастильні та інші експлуатаційні 

матеріали» планують витрати на всі види автомобільного палива та витрати на 

мастильні й інші експлуатаційні матеріали, згідно з діючими нормами та 

цінами (з урахуванням витрат на доставку його до місця збереження і видачі). 

Розрахунок потреби автомобільного палива здійснюють на підставі планових 

обсягів перевезень у тоннах і тонно-кілометрах, загального пробігу 

автомобілів залежно від виду перевезень. Розрахунки виконують з 

урахуванням чинних норм витрати палива, затверджених Міністерством 

транспорту України «Норми витрати палива і мастильних матеріалів на 

автомобільному транспорті» від 10.02.1998 № 43. 

Для автобусів нормативи витрати палива (л) розраховуються за 

формулою 

ОБОБSН ТНКЕLНQ  )01,01(01,0 , 

де Нs – базова лінійна норма витрат палива для автобуса (згідно з чинними 

нормами), л/100 км; L – пробіг автобуса, км; НОБ – норма витрат палива на 

роботу обігрівача, л/год; ТОБ– тривалість роботи обігрівача  (розраховується 

згідно з п. 1.8 чинних   норм залежно від тривалості роботи автобуса на лінії та 

температури навколишнього середовища), год; КЕ – сумарний коригувальний 

коефіцієнт, %. 

Додаткові витрати палива плануються по всьому парку автомобілів: 

 на внутрішньогаражні потреби: не більш 1 % від загальної витрати палива 

по автопарку; 

 під час тривалих простоїв автомобілів під навантаженням і 

вивантаженням, в умовах, коли забороняється вимикати двигун за 

умовами безпеки, а також у разі простоїв у зимовий час з увімкненим 

двигуном дозволяється збільшувати витрати палива з урахуванням, що 

щогодини простої відповідають витратам палива за лінійною нормою на 5 

км пробігу. 
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Загальні плановані витрати палива по автопарку складаються з витрат 

на експлуатацію рухомого складу, на усереднені гаражні потреби та 

додаткову витрату в зимовий період експлуатації, л: 

ЗИМВНГНЗАГ QQQQ  . 

Грошові витрати на паливо (Впал) розраховують, виходячи із 

загального обсягу споживання і діючих цін на паливо, грн: 

ПАЛЗАГПАЛ ЦQВ  , 

де Цпал – ціна цього виду палива (чинна) грн/л. 

Розрахунок витрат на мастильні та інші експлуатаційні матеріали 

проводиться відповідно до чинних норм витрат палива, включають норми 

витрат таких мастильних матеріалів, як моторні та трансмісійні оливи, 

спеціальні оливи та пластичні мастила. Потребу в мастильних матеріалах 

розраховують за кожним видом оливи  або мастила, виходячи з  норми витрат 

оливи на 100 л  витрат палива. Грошові витрати розраховуються з 

урахуванням чинних цін на ці матеріали. 

Витрати на мастильні матеріали в грошовому виразі розраховуються 

пропорційно до витрат палива за формулою 

Вм  = 0,01Qзаг(NмЦм + NтрЦтр + Nс Цс+NплЦпл), грн/км, 

де Qзаг – загальні нормативні витрати палива на 1 км  пробігу за певних умов 

експлуатації, л/км; Nм, Nтр, Nпл, Nс –  норми витрат відповідно моторних, 

трансмісійних,  спеціальних олив (л/100  л палива) та пластичних мастил 

(кг/100 л палива); Цм, Цтр, Цс, Цпл – ціна відповідно моторних, трансмісійних, 

спеціальних олив (грн./л) та пластичних мастил (грн/кг). 

Норми витрат мастильних матеріалів наведені в додатку В Нормвитрат 

палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених 

наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43. 

Витрати на інші експлуатаційні матеріали (охолоджуювуальні рідини, 

гас, обтиральні матеріали та ін.) для експлуатації рухомого складу 

розраховують відповідно до встановлених підприємством норм. 

Розраховані витрати на паливо і всі мастильні матеріали додають і 
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заносять до кошторису. 

Приклад розрахунку 

Базова лінійна норма витрат дизельного палива для автобуса ЛИАЗ 5256 

з двигуном КАМАЗ–141 відповідно до чинних норм складає 37,4 л/100 км. 

Автобуси працюють в умовах міста з населенням до 0,5 млн чол. – К1=5 %; з 

частими зупинками, пов’язаними з посадкою і висадкою пасажирів – К2=10 %, 

за умови роботи з увімкненим обігрівачем у зимовий період К3=5 %. 

Сумарний коригувальний коефіцієнт становить КЕ=5+10+5=20 %. Місячна 

планова норма витрат дизельного пального для роботи автобусів на маршруті 

із загальним пробігу 52360 км складає: 

Qн=0,01х 37,4х52360х(1+0,01х20)=23450 л. 

З урахуванням внутрішньогаражних потреб: 

Qн=23450х1,01=23684,5 л. 

Якщо вартість одного літра дизельного палива станосить 10,10 грн/л, 

грошові витрати на паливо складають: 

Впал=23684,5х10,10=239213,45 грн/місяць. 

Норма витрат на моторні оливи для автобуса ЛИАЗ 5256 складають  

2,8 л/100 л палива, ціна 1 літра моторної оливи 60,0 грн/л; норма витрат на 

трансмісійні оливи – 0,4 л/100 л палива, ціна 1 літра – 80,0 грн/л; норма витрат 

на спеціальні оливи – 0,3 л/100 л палива, ціна 1 літра – 38,0 грн/л; норма 

витрат на пластичні мастила – 0,35кг/100 л палива, ціна – 35,0 грн/кг. 

Розрахуємо витрати на мастильні матеріали: 

Вм = 0,01 х23684,5 (2,8х60+0,4х80+0,3х38+0,35х35)=52970,4 грн. 

Загальна сума витрат на паливно-мастильні матеріали складає: 

Впмм=Впал +Вм; 

Впмм=239213,45+52970,4=292183,85 грн/місяць. 

3.5 Розрахунок витрат на ТО і ПР автобусів 

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт транспортних 

засобів включають витрати на матеріали, які використовуються під час ТО і 

ПР, запасні частини та заробітну плату ремонтників. У разі віднесення витрат 
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на заробітну плату ремонтників до складу статті ФОП персоналу, до цієї статті 

належать тільки витрати на запасні частини та матеріали. 

Витрати на матеріали та запчастини на 1 км пробігу автомобільного 

транспортного засобу розраховуються за формулою 
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де, Nщо, Nто-1, Nто-2 – кількість ЩО, ТО-1, ТО-2 за пробіг L ,од.; Nщо – АДроб за 

пробіг L автобуса; Нщо, Нто-1, Нто-2 – норми витрат матеріалів на одне 

обслуговування, грн; Нр.м., Нр.зч – норми витрат відповідно матеріалів і  

запасних частин на ремонт на 1000 км пробігу, грн/1000 км.  

У сучасних АТП під час планування собівартості перевезень за норматив 

беруть витрати на запасні частини та матеріали попереднього періоду 

відповідно на 1000 км пробігу або відповідно до питомої ваги планової суми 

витрат на технічне обслуговування та ремонт у загальній сумі планової 

собівартості окремих видів перевезень.  

Для попередніх розрахунків собівартості перевезень витрати на ТО і ПР 

можна визначити відповідно до рекомендацій, наведених у табл. 25 [4]. 

Витрати на ТО і ПР визначаються:  

1000/)(, НLВ ПРТО  , 

де Н – питома норма витрат на запасні частини, оплату праці та матеріли на 

1000 км пробігу, які планується використати для проведення ТО і ПР, у дол. 

США/1000 км; L – пробіг автомобілів, км. 

Приклад розрахунку 

Для автобуса ЛИАЗ 5256 питома норма витрат на ТО і ПР (табл. 25 [10]) 

складає 33,15 дол. США на 1000 км пробігу, або при курсі долару 9,30 грн 

буде 33,15х9,30=308,3грн/1000км. Під час загального пробігу автобусів на 

маршруті 51360 витрати на ТО і ПР складають:  

ВТО,ПР=(52360/1000)х308,3=16142,30 грн/місяць. 

 

3.6 Розрахунок витрат на відновлення та ремонт автомобільних шин 



 17 

У цій статті плануються витрати на відновлення та ремонт 

автомобільних шин у процесі їх експлуатації.  

Норма витрати на ремонт і відновлення шин визначається: 

L
КН

КЦ
В

кш

шш

Ш  , 

де Вш – витрати на ремонт і відновлення шин, грн/місяць; Цш – ціна однієї 

шини, грн; Кш – число шин (без урахування запасних) для одного автомобіля, 

одиниць; Нш – норма експлуатаційного пробігу шин, км. Приймається 

відповідно до «Норм експлуатаційного пробігу автомобільних шин», 

затверджених наказом Мінтрансу України № 488 від 15.06.2006; Кк – 

коефіцієнт коригування, який ураховує умови експлуатації (табл.2); L – 

загальний пробіг, км. 

Приклад розрахунку 

На міських автобусах ЛИАЗ 5256 установлено 6 шин 11/70 R 22,5 мод. 

 И-305, д-1М з нормою експлуатаційного пробігу, згідно з наказом Мінтрансу 

України, – 50 тис. км. Ціна шини згідно з прейскурантом – 850 грн. Відповідно 

до завдання коефіцієнт використання пасажировмісності складає 0,3, тоді 

коефіцієнт коригування, який ураховує умови експлуатації, візьмемо 1,05 

витрати на ремонт і відновлення шин складають:  

Вш = (850х6 / 50000х1,05)х52360 = 5086,4 грн/місяць. 

Таблиця 2 – Коефіцієнт коригування Кк норм залежно від коефіцієнта 

використання вантажності  (пасажировмісності) КТЗ 

------------------------------------------------------------------- 

|Колісні транспортні |     Значення коефіцієнта використання      | 

|засоби              |  вантажності (пасажировмісності)   | 

|                    |               в                     пас    | 

|--------------------+--------------------------------------------| 

|                    | до |0,4 |0,5 |0,6 |0,7 |0,8 |0,9 |0,95| 1  | 

|                    | 0,4|    |    |    |    |    |    |    |    | 

|                    |--------------------------------------------| 

|                    |          Значення коефіцієнта k            | 

|                    |                                           | 

|--------------------+--------------------------------------------| 

|Автомобілі легкові  |1,03| 1* | 1  | 1  |0,97|0,97|0,96|0,96|0,95| 

|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

|--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----| 

|Автомобілі вантажні |1,03|1,03| 1  | 1  | 1  |0,98|0,98|0,97|0,97| 

|бортові, причепи,   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

|сідельні тягачі,    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
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|напівпричепи        |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

|--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----| 

|Автомобілі          |1,03|1,03|1,02| 1  | 1  | 1  |0,98|0,98|0,97| 

|вантажопасажирські  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

|--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----| 

|Автомобілі-самоскиди|1,04|1,04|1,03|1,03| 1  | 1  | 1  | 1  |0,98| 

|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

|--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----| 

|Автобуси            |1,05|1,03|1,03|1,02|1,02| 1  | 1  | 1  | 1  | 

|(мікроавтобуси)     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

|-----------------------------------------------------------------| 

|-------------                                                    | 

|    * Для нормальних умов експлуатації k  = 1 для усіх КТЗ       | 

|                                                                 | 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.7 Розрахунок витрат за статтею «Амортизаційні відрахування на 

відновлення рухомого складу» 

Амортизаційні відрахування – це процес поступового перенесення 

вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для 

заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства 

роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум 

відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. 

Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання 

зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового 

відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію). 

Амортизації підлягають витрати на: 

 придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного 

виробничого використання; 

 самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих 

потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були 

зайняті на виготовленні таких основних фондів; 

 проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та 

інших видів поліпшення основних фондів. 
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Відповідно до класифікації груп основних засобів та інших необоротних 

активів  транспортні засоби належать до п’ятої групи з мінімально допустимим 

терміном їх амортизації – п’ять років. 

Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного 

використання транспортних засобів, який установлюється наказом по 

підприємству у разі визнання цього об’єкта активом (із зарахуванням на 

баланс), але не менш ніж п’ять років, і призупиняється на період його виводу з 

експлуатації на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних 

засобів з експлуатації. 

Суми амортизаційних відрахувань вилученню до бюджету не підлягають, 

а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків, зборів 

(обов’язкових платежів). 

Амортизація основних засобів проводиться із застосуванням таких 

методів: 1) прямолінійного; 2) зменшення залишкової вартості; 3) прискореного 

зменшення залишкової вартості; 4) кумулятивного; 5) виробничого. 

Під час виконання курсової роботи студенти визначають у цій статті 

тільки амортизаційні відрахування на відновлення автомобілів (ВАМ) у 

розрахунку на один місяць за прямолінійним методом, за яким річна сума 

амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на термін 

корисного використання об’єкта основних засобів. 

10012 
 АМАВС

АМ

НЦА
В , 

де Ас – кількість автобусів на маршруті, одиниць; ЦАВ – ціна одного нового 

автобусу згідно з діючими прейскурантами, грн.; НАМ – норма амортизаційних 

відрахувань, 20 % на рік (відповідно до мінімального строку корисної дії 5 

років); 12 – 12 місяців.  

Приклад розрахунку 

За прейскурантною ціною нового автобуса ЛИАЗ5256 439996,4 грн та 

кількості автобусів на маршруті 8 амортизаційні відрахування складають: 

ВАМ=(8х439996,4х20)/ 12х100= 58666,08 грн/місяць. 
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Амортизаційні відрахування на відновлення інших основних засобів 

ураховуються у статті «Загальновиробничі витрати». 

 

3.8 Визначення загальновиробничих витрат 

До статті «Загальновиробничі витрати» належать витрати на 

організацію транспортного процесу, витрати на обслуговування виробництва, 

управління підприємством.  

За статтею «Загальновиробничі витрати» планують витрати на оплату 

електроенергії, теплової енергії на освітлення й опалення приміщень, плату за 

користування землею, вартість утримання апарату управління, плату за воду, 

амортизацію на повне відновлення пасивних основних фондів (будинків, 

споруд, устаткування, обчислювальної техніки і т. д.).  

Загальновиробничі витрати, збори та відрахування відносяться до 

витрат виробництва відповідно до Закону України «Про оподаткування 

прибутку підприємств». 

Розрахунок загальновиробничих витрат на планований період ведуть за 

кожною статтею кошторису на підставі ретельного аналізу звітних даних 

попередніх років, використання чинних на підприємстві нормативів, а також з 

урахуванням можливого скорочення витрат за окремими статтями. Планові 

розрахунки загальновиробничих витрат на підприємстві ведуть із 

визначенням відсотка відношення їх до загальних витрат у складі кошторису.  

Для попередніх розрахунків собівартості перевезень під час виконання 

курсової роботи дозволяється взяти загальновиробничі витрати на рівні  

15–20 % від загальної суми витрат на здійснення перевезень за кошторисом: 

  )1,26,15,14,13,1()20,015,0(.ВИРЗАГВ , 

де 1.3, 1.4 … відповідні статті кошторису. 

Приклад розрахунку   

З попередніх розрахунків статтей кошторису отримано: сумарні витрати 

за статтями кошторису (1.3+1.4+1.5+1.6+2.1) дорівнюють: 

223018,68+292183,85+16142,3+2086,4+58666,08 =592097,31 грн. 
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За умови, що загальновиробничі витрати становлять 15 % від загальних 

витрат, вони складають:  

ВЗАГ.ВИР=592097,31х0,15=88814,5 грн/місяць 

Розрахунок кошторису витрат. 

Після розрахунків витрат за кожною статтею кошторису визначають 

сумарні витрати (ΣВ), необхідні для організації перевезень пасажирів на 

заданому маршруті й відсоток кожної статті у загальної собівартості. 

Відповідно до попередніх розрахунків заповнюємо табл. 3 кошторису 

витрат і проводимо необхідні розрахунки. 

Таблиця 3 – Кошторис витрат роботи на маршруті за місяць 

№ 

пор. 
Групи та статті витрат 

Кошторис 

витрат, грн 

% від 

загальних   

витрат 

1 2 3 5 

1 Зміни витрати   

1.1 Фонд оплати праці основних виробничих 

робітників 

162930,07  

1.2 Відрахування на соціальні заходи 60088,61  

1.3 Разом, ФОП з відрахуваннями 223018,68 33,12 

1.4 Витрати на паливно-мастильні та інші 

експлуатаційні матеріали 

292183,85 43,4 

1.5 Витрати на ТО і ПР (на матеріали та запасні 

частини на ТО і ПР,  ФОТ ремонтників) 

16142,3 2,4 

1.6 Витрати на ремонт 

твідновленняшиншшшинавтомобільних шин 

5086,4 0,8 

1.7 Разом змінні витрати (1.3+1.4+1.5+1.6) 533431,23  

2 Постійні витрати   

2.1 Амортизаційні відрахування на відновлення 

рухомого складу 

58666,08 8,7 

2.2 Загальногосподарські витрати 88814,5 13,04 

2.3 Разом постійні витрати (2.1+2.2) 88447,93  

 Разом загальні витрати (1.7+2.3) 680911,8 100 

 

3.9 Розрахунок собівартості перевезень (одиниці транспортної послуги) 

Собівартість перевезень – це комплексний економічний показник 

діяльності автотранспортного підприємства, який відображає витрати на 

виробництво транспортної продукції. Розрахований згідно з наведенною вище 
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методикою кошторис витрат на перевезення належить до обсягів, у яких 

визначається транспортна робота, – кількість перевезених пасажирів або 

транспортна робота у пас.-км, обсяг транспортної роботи у ткм під час 

вантажних перевезень, загальному пробігу у км і т. д. 

Собівартість перевезення одного пасажира на маршруті складає, грн/пас: 

 QВСПАС / , 

де Q – обсяг перевезень пасажирів за місяць, чол. 

Собівартість одиниці транспортної роботи (одного пас.-км) на маршруті 

складає, грн/пас-км: 

 WBСW / , 

де W – обсяг місячної транспортної роботи на маршруті, пас.-км. 

Приклад розрахунку  

Сумарні витрати для забезпечення роботи автобусів на маршруті склали 

617662,54 грн/місяць. Місячний обсяг перевезень пасажирів відповідно до 

вихідних даних склав 289280 пас./місяць. 

Собівартість перевезень одного пасажира складає: 

Спас=680911,8/289280= 2,35 грн/пас. 

Собівартість одиниці транспортної роботи перевезень пасажирів на 

маршруті складає: 

Сw = 680911,8/ 2372096 = 0,29 грн/пас.-км. 

Однак собівартість перевезень не є однозначним, об’єктивним 

показником ефективності організації перевезень і вибору типу транспортного 

засобу. Для порівняльного оцінювання ефективності вибору виду або типу 

транспортного засобу доцільно застосувати як основний показник приведені 

витрати – ЗП, грн/пас.-км. 

W

ЦКE
SЗ ЛН

EП

)( 
 , 

де  SЕ – експлуатаційна собівартість перевезень, грн/пас.-км; ЕН – галузевий 

нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень у перевезення. 

Згідно з рекомендаціями Мінфіну України – 0,15, що відповідає терміну 
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окупності 10–12 років; К – капітальні вкладення в перевезення, грн; ЦЛ – 

ліквідаційна вартість автобусів, беруть на рівні 1/10 частини вартості нового 

автобуса, грн; W – середньорічна продуктивність автобусів на маршруті, пас.-

км.  

Тоді приведені витрати за середньорічним обсягом пасажирообігу, який 

дорівнює  W= 2372096 х 12 = 28465152 пас.-км, нормативному коефіцієнті 

ефективності  ЕН = 0,15 і капітальних вкладеннях на придбання автобусів  

К = 3519971 грн складають: 

307,0017,029,0
28465152

)3519973519971(15,0
29,0 


ПЗ грн/пас.-км. 

 

3.10 Визначення доходу, прибутку і рентабельності перевезень 

Результати виробничо-господарської діяльності можна подати у вигляді 

коштів, отриманих від здійснення перевезень (доход, виторг), коштів, 

витрачених на забезпечення перевезень, і співвідношення між ними (прибуток, 

рентабельність). 

Дохід (виторг) від реалізації транспортних послуг за місяць з урахуванням 

сум непрямих податків (подадку на додану вартість, якщо підприємство є 

платником цього подадку) визначається, грн: 

ПАСПАС tQД  , 

де QПАС – кількість пасажирів, перевезених за місяць, чол.; tПАС – тарифна ставка 

на одну поїздку пасажира, грн/пас., взяти відповідно до завдання. 

Під час виконання курсової роботи розрахунки доходу виконуються без 

урахування податку на додану вартість. 

Прибуток балансовий визначається як різниця між доходом підприємства 

і витратами на організацію перевезень, грн: 

 ВДПБ . 

Чистий прибуток визначається з урахуванням податку на прибуток: 

ПБЧ ППП 
, 

де Пп – податок на прибуток станом на 2014 рік – 18 %.
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Рентабельність реалізації послуг (Ррп) з перевезення пасажирів визначає, 

який прибуток припадає на грошову одиницю виторгу (доходу) від реалізації 

послуг: 

Ррп = Пч / Д. 

Приклад розрахунку 

Якщо тариф на перевезення одного пасажира на маршруті 2,5 грн., дохід 

буде:  

Д = 2,5х289280= 723200 грн/місяць; 

Балансовий прибуток: 

Пб=723200 – 680911,8=42288,2 грн/місяць. 

Чистий прибуток: 

Пп= 42288,2х18/100 = 7611,9 грн, 

Пч = 42288,2 – 7611,9 =34676,3 грн/місяць. 

Рентабельність перевезень: 

R=34676,3/723200=0,04, або 4,79 %. 

 

3.11 Визначення точки беззбиткової роботи під час організації перевезень 

на маршруті 

Точка беззбиткової роботи знаходиться на графіку залежності витрат на 

виконання транспортних послуг і доходу від обсягу перевезень ( рис. 1). 

По осі абсцис відкладаються значення обсягів транспортної роботи з їх 

зміною від 0 до максимального значення, розрахованого на місяць, а по осі 

ординат – значення сумарних витрат на виконання транспортної роботи і 

доходу. 

Сумарні витрати на виконання транспортної роботи складаються з двох 

частин: постійних витрат, що не залежать від обсягів роботи автобусів на 

маршруті та пробігу автомобіля, і змінних витрат, що залежать від пробігу і 

величини транспортної роботи (прямолінійна залежність). По осі ординат 

також відкладаємо значення доходу за кожним значенням величини 

транспортної роботи (прямолінійна залежність). 
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загальні витрати 

 

  дохід 

 

 

 

                                                                                                    постійні витрати 

 

 

0Q 

QБ         Qп=289280 

Рисунок 1 – Визначення точки беззбиткової роботи на маршруті  

 

З’єднавши отримані точки прямими лініями, одержимо графік 

залежності витрат і доходів транспортного підприємства від обсягів 

транспортної роботи. Точка перетину прямої сумарних витрат на виконання 

транспортної роботи і прямої отриманих при цьому доходів на графіку і 

визначає точку беззбиткової роботи. Ця точка визначає мінімальний обсяг 

транспортної роботи (за інших рівних умов), за яким доходи і сумарні витрати 

рівні. Прибуток підприємства дорівнює нулю. Усі значення величини 

транспортної роботи,які лежать справа від точки QБ, забезпечують 

прибуткову роботу підприємства, і навпаки. 

На підставі побудованого графіка визначити числове значення точки 

беззбиткової роботи та охарактеризувати вплив обсягів робіт на 
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собівартість перевезень (або собівартість транспортної роботи). 

Приклад. Точка перетину дає змогу вказати, наскільки малим може бути 

обсяг перевезень, за яким робота підприємства ще буде беззбитковою, коли 

дохід дорівнюватиме  витратам: 

Д=QПАСхtПАС=В. 

З витратами 680911,8 грн/місяць і тарифі 2,5 грн точка беззбиткової 

роботи буде у разі обсягу перевезення пасажирів 680911,8/ 2,5= 272365 пас. 

 

 

3.12 Оцінювання економічної ефективності інвестицій у перевезення 

пасажирів на маршруті 

Економічна ефективність інвестицій може оцінюватися статичними 

методами (використовують для швидкого, але приблизного оцінювання) і 

динамічними методами. У разі статичних методів співвідношення витрат і 

доходу (прибутку) здійснюється як рівноцінні, без урахування різного часу їх 

отримання. У разі динамічних методів витрати і результати призводять до 

одного моменту часу завдяки їх дисконтуванню. 

Частіше використовують такі статичні показники, як рентабельність 

капітальних вкладень і період  їх окупності.  

Рентабельність капітальних вкладень (РКВ) визначається як відношення 

чистого прибутку від реалізації проекту до його початкової вартості: 

%100
КВ

П
Р Ч

КВ  . 

КВ – капітальні вкладення в організацію перевезень пасажирів на 

маршруті, грн. Під час виконання курсової роботи дозволяється враховувати 

тількі вартість автобусів, які потрібні для забезпечення перевезень на маршруті. 

КВ визначаються кількістю автобусів на маршруті та їх вартістю, згідно з 

чинними прейскурантами, грн: 

АВС ЦАКВ  . 
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Період окупності капітальних вкладень (ТОК) характеризує кількість 

років, за які будуть відшкодовані початкові інвестиції. Період окупності 

визначається як відношення початкових інвестицій до величини грошових 

потоків. Під грошовими потоками від інвестицій (капітальних вкладень) 

розуміють отримані від їх реалізації чистий прибуток і суми амортизаційних 

відрахувань: 

АМЧ

ОК
ВП

КВ
Т


 . 

Під час виконання курсової роботи пам’ятайте, що розрахунки прибутку 

і амортизаційних відрахувань проводилися для одного місяця. 

Приклад розрахунку      

Якщо вартість одного автобуса 439996,4 грн, капітальні вкладення в їх 

придбання складають: 439996,4 х 8 =3519971 грн.  

РКВ= 34676,3/3519971 = 0,009, або 0,98 % на місяць; 

РКВ= 34676,3х12 /3519971 = 0,118, або 11,8 % на рік. 

Термін окупності капітальних вкладень складає  

Ток=3519971/ (34676,3+58666,08) = 37,7 місяців, або 3,14 року. 

 

3.13 Висновки 

У висновках треба описати основні результати виконаної роботи, оцінити 

розраховані значення рентабельності капітальних вкладень і період їх 

окупності.   

За кількісним значенням рентабельності капітальних вкладень, нижчим за 

депозитну ставку банків, капітальні вкладення можна вважати не- 

раціональними. Якщо розрахований термін окупності капітальних вкладень 

більш ніж 6 років, їх визнають малоефективними.  

У такому разі необхідно розробити пропозиції, які дозволили б підвищити 

значення цих показників. Наприклад, заміна марки автобуса такої же 

пасажиромісткості, але нижчої вартості з меншими витратами палива; 

переведення автобусів на більш дешеве паливо (зріджений нафтовий газ  або 
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стиснений природний газ); підвищення коефіцієнта використання 

пасажиромісткості та ін.                  

 

4 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Виконана та оформлена відповідно до вказаних вимог, курсова робота має 

бути здана на кафедру студентами денної форми навчання не пізніше, ніж за 

тиждень до захисту. Керівник перевіряє курсову роботу та дає їй попередню 

оцінку. За поданням керівника студент захищає курсову роботу в комісії на 

кафедрі, де отримує кінцеву оцінку. 

Студент заочної форми навчання надсилає до університету виконану 

курсову роботу не пізніше, ніж за 20 діб до початку чергової екзаменаційної 

сесії, та захищає її в комісії. Оцінюють курсову роботу за результатами 

перевірки та захисту. 

Захист курсових робіт відбувається в установлений деканатом термін у 

присутності студентів та комісії: наукового керівника і викладачів кафедри. 

Виступ студента має тривати 5–6 хвилин. Під час захисту студент називає тему 

і мету дослідження, повідомляє план роботи і коротко передає зміст. Особливу 

увагу при цьому слід звернути на практичну частину роботи, власне, на 

результати виконання дослідницького завдання та методичні розробки. 

 

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Після подання курсової роботи на кафедру науковий керівник робить 

висновок про результати виконання роботи. Роботи, які позитивно оцінені 

науковим керівником, подаються до захисту. Якщо курсові роботи не 

відповідають вимогам, що висуваються до їх виконання, то вони не подаються 

до захисту, а студенти отримують оцінку «незадовільно». 

Під час оцінювання змісту виступу студента беруть до уваги 

переконливість його тверджень, логічність викладу, мовлення, ґрунтовність 
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відповідей на запитання присутніх і зауваження наукового керівника. За 

результатами захисту курсової роботи виставляється оцінка, яку заносять до 

екзаменаційної відомості та залікової книжки. 

Оцінка «відмінно» виставляється за умови: 

 відповідності змісту роботи темі дослідження; 

 правильного виконання розрахунків; 

 глибокого аналізу наукової літератури та авторських висновків; 

 якісно підготовлених практичних розробок; 

 успішного виконання дослідницьких завдань; 

 дотримання всіх вимог щодо технічного й естетичного оформлення 

роботи  орфографічному стандарту; 

 вдалої презентації роботи під час захисту. 

Оцінка «добре» виставляється за наявності незначних недоліків у 

виконанні теоретичних і практичних завдань роботи та її оформленні. 

Оцінка «задовільно» виставляється за наявності суттєвих недоліків у 

виконанні теоретичних і практичних частин роботи, окремих недоліків у її 

оформленні. 

Оцінка «незадовільно» виставляється за повної невідповідності вимогам 

щодо обсягу, оформлення та викладу змісту роботи. 

Критерії оцінювання курсової роботи. 

Вид контролю Максимальний бал 

Виконання курсової роботиу т.ч: 

наповнюваність змісту 

якість оформлення 

своєчасність виконання  

творчий підхід 

60 

30 

10 

5 

15 

Захист роботи 40 

Усього 100 

 

Захищена курсова робота зберігається на профільній кафедрі протягом 

року. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА  

з навчальної дисципліни «Основи економіки транспорту» 

на тему «Економічна ефективність організації автобусних перевезень пасажирів 

на міському маршруті» 

 

Студента(ки)___курсу______групи  

Напряму підготовки_____________ 

______________________________ 
                      (прізвище та ініціали) 

Керівник ______________________ 

_______________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

Національна шкала_______________ 

Кількість балів:___Оцінка ECTS____ 

Члени комісії   ___________  ___________________ 
                                (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                          ___________  ____ _______________ 
                                     (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                          ___________  ____________________ 
                                      (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

м. Кременчук 20___ р. 
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Додаток Б 

Завдання на курсову роботу  

 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

Кафедра Транспортні технології 

Дисципліна Основи економіки транспорту 

Спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)» 

Курс      4          група ________семестр.8 

Варіант №_____ 

ЗАВДАННЯ 

на курсову роботу студентові 

Іванову Іванові Івановичу 

1. Тема роботи «Економічна ефективність організації автобусних перевезень 

пасажирів на міському маршруті» 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи ________. 

3. Вихідні дані (з варіанту розрахунків до  курсової роботи «Організація 

автобусних перевезень пасажирів на міському маршруті») 

№  

пор. 

Показники Умовне 

позначення 

Один. 

виміру 

Значення 

 

1 Марка     

2 Кількість автобусів на маршруті Ас один.  

3 Пасажировмістість автобуса  q пас.  

4 Робочий об’єм циліндрів двигуна  куб. см  

5 Кількість шин (без запасної) n один.  

6 *Загальний час наряду автобусів Tн год.  

7 *Загальний пробіг Lзаг км  

8 Коефіцієнт використання пробігу    

9 Коефіцієнт наповнення автобусів γс   

10 Коефіцієнт випуску автобусів αв   

11 Середня відстань поїздки пасажира lеп км  

12 *Пасажирообіг W пас/км  

13 *Обсяг перевезень пасажирів Q пас.  

14 Тарифна ставка на одну поїздку пасажира t грн.  

* Кількісне значення беруть за місяць роботи автобусів на маршруті. 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки відповідно до методичних 

вказівок 

5. Дата видачі завдання  20   р. 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

пор. 
Назва етапів курсового проекту (роботи) 

Термін 

виконання 

етапів 

проекту  

( роботи ) 

Примітка 

1 Вибір  теми Лютий  виконано 

2 
Складання і затвердження плану курсової 

роботи 
Лютий виконано 

3 Вивчення літератури за темою роботи Березень виконано 

4 Визначення завдань і методів дослідження Березень виконано 

5 Організація і проведення власних досліджень Березень виконано 

6 Написання розділів курсової роботи Березень виконано 

7 Формулювання висновків Квітень виконано 

8 Оформлення курсової роботи Квітень виконано 

9 Подання курсової роботи керівнику на перевірку Квітень виконано 

10 
Доопрацювання курсової роботи студентом (у 

разі потреби) 
Травень виконано 

11 
Подання курсової роботи для одержання 

дозволу на її захист 
Травень виконано 

 

Студент    _______________    

                                      (підпис)     
 

 

 

Керівник   ___________________       __________________ 

                             (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

 

 

«_____» ______________ 2019 р . 
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Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Основи економіки транспорту» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

Укладач : к. е. н., доц. О. В. Мороз 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри транспортних технологій М. М. Мороз 

 

 

 

 

 

Підп. до друк._________Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк._______Наклад_____прим. Зам. №________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

 імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


