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Орловська Олександра Володимирівна, доцент кафедри Економічної 

та гуманітарної підготовки фахівців залізничного транспорту 

Львівського інституту Українського державного університету науки і 

технологій 267-99-74, entony1972@ukr.net 

Семестр вивчення 

дисципліни 

VII семестр для бакалаврів 

Спеціальності, 

яким пропонується 

вивчення 

дисципліни 

ОП «Залізничні споруди та колійне господарство» 

Перелік 

компетентностей та 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Забезпечує досягнення таких основних та фахових компетентностей: 

1. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 2. Здатність до 

проведення досліджень економічних процесів у сфері залізничного 

транспорту на відповідному рівні. 3. Здатність розробляти та 

управляти проектами. 4. Здатність працювати автономно та в команді. 

5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

7. Здатність розробляти з урахуванням естетичних, міцнісних і 

економічних параметрів технічні завдання і технічні умови на 

проектування об’єктів залізничної колії та споруд, їх систем та 

окремих елементів. 8. Здатність аналізувати технологічні процеси 

виробництва й ремонту об’єктів залізничної колії та споруд, як 

об'єктів управління. 9. Здатність аналізувати техніко-економічні та 

експлуатаційні показники об’єктів залізничної колії, її систем та 

елементів з метою виявлення та усунення негативних чинників та 

підвищення ефективності виробничого процесу.   

Опис дисципліни 

Попередні умови,  

необхідні для  

вивчення  

дисципліни 

Загальний курс залізниць, вища математика, основи інформаційних 

технологій. 

Основні теми 

дисципліни 

Транспортній комплекс України. Транспортне підприємство, як 

суб’єкт господарювання. Основні фонди транспортних підприємств. 

Оборотні фонди транспортних підприємств. Трудові ресурси та 

ефективність їх використання. Оплата праці робітників транспортних 

підприємств. Основні результативні показники діяльності 

транспортних підприємств. Ціноутворення на транспортні послуги.  

 

Лекції - 16 год., практичні заняття – 16 год. 
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