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Здатність до пошуку, оброблення, аналізу та застосування 

інформації з різних джерел 

В когнітивній сфері: 

- на рівні застосування знань запропонувати заходи з підвищення 

основних результативних показників діяльності структурних 

підрозділів залізниць; 

- на рівні застосування отриманої інформації та аналізу 

зовнішнього середовища вміти передбачати та прогнозувати 

можливі загрози щодо виконання запланованих показників 

виробничо-господарської та фінансової діяльності залізниць; 

- на рівні вивчення особливостей різних видів транспорту в Україні 

та за її межами сформулювати та розробити заходи підвищення 

ефективності діяльності залізниць 

Розуміння предметної та професійної діяльності 

В когнітивній сфері: 

- на рівні застосування знань тлумачити та правильно 

застосовувати до конкретних практичних завдань економіко-

правові норми, положення законів Верховної Ради України, 

постанов КМУ, Міністерства інфраструктури України та ПАТ 

«Укрзалізниця» щодо здійснення діяльності у сфері залізничного 

транспорту; 

- на рівні застосування знань щодо класифікації, джерел 

формування та напрямів використання фінансових ресурсів 

підприємств залізничного транспорту постійно визначати напрями 

підвищення ефективності їх використання; 

- на рівні застосування основних знань аналізувати та планувати 

відповідні показники виробничо-господарчої діяльності залізниць; 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами будь-якого господарства залізничного 

транспорту) 

В когнітивній сфері: 

- на рівні знання знаходити найбільш передові концептуальні та 

методологічні засади в управлінні вантажними та пасажирськими 

перевезеннями та отриманні залізницями доходних надходжень; 

- на рівні розуміння досліджувати, аналізувати та оцінювати 

існуючі моделі управління вантажними та пасажирськими 

перевезеннями у країнах світу; 

В психомоторній сфері: 

- на рівні імітації спостерігати за розвитком ринкових відношень 



на транспорті в Україні та Європі; 

В емоційній сфері: 

- на рівні сприйняття вміти дискутувати в галузі професійної 

діяльності та чітко і правильно виконувати поставлені 

керівництвом завдання та своєчасно звітувати про їх виконання; 

- на рівні реагування вміти спілкуватися з представниками 

клієнтури залізниць та давати аргументовані пояснення по 

прийнятих рішеннях. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

Статистика. Розділи «Помилки статистичного спостереження і 

способи контролю зібраних даних», «Зведення і групування 

статистичних даних. Статистичні таблиці», «Абсолютні та відносні 

величини», «Індекси». 

Економічна теорія. Розділи «Фактори виробництва, його продукти 

та структура», «Затрати ресурсів в процесі праці», «Оптимізація 

випуску продукції фірми в умовах досконалої конкуренції і чистої 

монополії». 

Основи менеджменту. Розділи «Функції управління», «Стратегічне 

планування», «Побудова організацій», «Забезпечення ефективності 

діяльності організацій». 

Основні теми 

дисципліни 

ЛЕКЦІЯ №1 Основи залізничної статистики.  

ЛЕКЦІЯ №2 Статистика перевезень вантажів. 

ЛЕКЦІЯ №3 Статистика перевезень пасажирів. 

ЛЕКЦІЯ №4 Експлуатаційна статистика. 

ЛЕКЦІЯ №5 Статистика стану і ремонту рухомого складу. 

ЛЕКЦІЯ №6 Статистичні спостереження. 

ЛЕКЦІЯ №7 Зведення і групування статистичних даних.  

ЛЕКЦІЯ №8 Статистика капітальних вкладень та капітального 

будівництва. 

ЛЕКЦІЯ №9 Показники використання локомотивів та вагонів. 

ЛЕКЦІЯ №10 Статистика праці. 

ЛЕКЦІЯ №11 Абсолютні і відносні величини. 

ЛЕКЦІЯ №12 Статистика продуктивності праці та заробітної 

плати. 

ЛЕКЦІЯ №13 Суть та функції індексів в статистичному аналізі. 

ЛЕКЦІЯ №14 Статистика основних засобів та технічної 

озброєності. 

ЛЕКЦІЯ №15 Фінансова статистика залізничного транспорту. 

ЛЕКЦІЯ №16  Статистика матеріально-технічного постачання. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової 

літератури 

Основна література 

1. Про підприємства : Закон України від 27.03.91, 1991 № 888-XII / 

Верховна Рада України.(з усіма змінами та доповненнями) - Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 

2. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 p. № 

514-IV / Верховна Рада України. - Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua. 

3. Гненний М. В. Економіка залізничного транспорту [Текст]: 

Підручник / М. В. Гненний. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту 

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна , 2014. – 262 с. 

4. Поликарпов А. А., Вовк А. А., Свиридова Э. А. и др. Статистика 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/


железнодорожного транспорта: Учебник для вузов / Под ред. А. А. 

Поликарпова и А. А. Вовка. – М.: Маршрут, 2004. – 512 с. 

Додаткова література: 

1. Указ Президента України від 20.04.00 р. № 603/2000 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 квітня 

2000 року “Про стан залізничного транспорту України та заходи 

щодо його ефективного функціонування”».  

2. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу 

України на середньостроковий період та до 2020 року, затверджена 

рішенням Колегії Мінтрансу від 23.10.01 р. Наказ МТУ від 05.11.01 

р. № 764. 

3. Кулаєв В.Ф. Економіка залізничного транспорту: Навчальний 

посібник. –Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2006. – 

232 с.  

4. Экономика железнодорожного транспорта: Учебн. для вузов ж.д. 

транспорта / Н.П. Терешина, В.Г. Галабурда и др.; Под ред. Н.П. 

Терешина. – М.: УМЦ ЖДТ, 2006. – 801 с. 

 

 


