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Курс та семестр, у 
якому можливе 
(планується) 
вивчення дисципліни 

3 курс, 6 семестр для бакалаврів 

Факультети, 
студентам яких 
пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Перелік 
компетентностей та 
відповідних 
результатів навчання, 
що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність опановувати та усвідомлювати 
інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансів залізничного 
транспорту. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій 
фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для 
діагностики стану фінансів залізничного транспорту.  
Результати навчання. Показати належний рівень знань у сфері фінансів залізничного 
транспорту, розуміння принципів особливостей їх функціонування, фінансової 
термінології. Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, 
розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення 
на основі використання необхідних інструментальних засобів.  

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Загальний курс 
залізниць», «Фінанси (спекурс), «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінанси 
підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Фінансова 
звітність» 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 16 години практичних занять 
Основні теми лекцій: 1.  Фінанси транспорту, їх особливості та функції. Організація 
фінансів підприємств транспорту. 3. Тарифи та тарифна політика на транспорті. 
Доходи залізничного транспорту. 4. Експлуатаційні витрати на транспорті. 
Собівартість перевезень на залізничному транспорті. 5. Фінансові результати 
діяльності залізничного транспорту 6. Основні фонди транспорту та їх фінансування. 
7. Формування і використання оборотних засобів на транспорті. 8. Система грошових 
розрахунків на транспорті. 9. Порядок фінансування підприємств залізничного 
транспорту. 10. Фінансове планування на транспорті. 
Основні теми практичних занять: 1. Фінансова діяльність транспортного 
підприємства. 2. Доходи та виручка залізничного транспорту. 3. Експлуатаційні 
витрати підприємств залізничного транспорту та собівартість перевезень. 4. Фінансові 
результати підприємств залізничного транспорту. 5. Фінансові аспекти використання 
основних засобів і фінансування капітальних вкладень. Формування і використання 
оборотних засобів. 6. Система грошових розрахунків на залізничному транспорті. 7. 
Порядок фінансування підприємств залізничного транспорту. 8. Фінансове планування 
на залізничному транспорті. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. 
посібників  

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
літератури 

1. Концепція державної програми реформування залізничного транспорту. 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р., № 651-р. 
2. Чипига Н. П. Финансы предприятий железнодорожного транспорта [Текст]: учеб. 
пособие / Н. П. Чипига, О. А. Дудкевич. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. – 176 с. 
3. Экономика железнодорожного транспорта [Текст]: учеб. для вузов ж.-д. транспорта 
/ Н. П. Терёшина, В. Г. Галабурда, М. Ф. Трихунков и др.; Под ред. Н. П. Терёшиной, 
Б. М. Лапидуса, М. Ф. Трихункова. – М.: УМЦ ЖДТ, 2006. – 801 с. 
4. Экономика железнодорожного транспорта / Под ред. В.А. Дмитриева. – М.: 
Транспорт, 1996. – 328 с. 

 


