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Загальні положення 

Дані методичні вказівки та завдання розроблені для виконання 

контрольної роботи з дисципліни „Планування діяльності АТП” 

студентами заочної форми навчання з спеціальності  7.07010102 

“Організація перевезень і управління на транспорті (автомобіль-

ний)”. 

Контрольна робота є обов’язковою частиною навчального про-

цесу і призначена для набуття студентами навичок розрахунку та 

аналізу показників планів основної виробничої діяльності АТП, ма-

теріально-технічного забезпечення, фінансів. 

У контрольній роботі кожний студент виконує завдання за 13 

темами теоретичної частини та розв’язує 4 практичні задачі. 

Необхідні дані для виконання контрольної роботи студент виби-

рає за двома останніми цифрами залікової книжки. 

Тобто, з кожної теоретичної теми необхідно дати відповідь на 

одне запитання (див. табл.2). 

Наприклад: номер залікової книжки 952415, тобто питання за 

кожною темою обираються за 15 варіантом, згідно з таблицею 2 це 

такі питання: (4, 6, 11, 16, 25, 28, 34, 40, 44, 49, 55, 56, 64). Якщо 

останні цифри залікової книжки більші числа 50, то варіант визна-

чається відніманням від двох останніх цифр залікової книжки числа 

55. 

Наприклад: дві останні цифри залікової книжки 89. Варіант ви-

значається таким чином: 89-55=34. тобто Ваш варіант 34, і згідно 

таблиці 2 необхідно виконати наступні завдання – 1, 10, 12, 18, 25, 

26, 31, 39, 45, 50, 55, 60. 

Задачі для виконання практичної частини контрольної роботи 

вибираються аналогічно згідно таблиці 3. 

Контрольну роботу студент виконує на стандартних аркушах па-

перу формату А-4 (298х210). 

 

Таблиця розподілу балів за виконання КР 

Таблиця 1 
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Практичні завдання 

Т-6,7 Т-8 Т-9,10 Т-11,12,13 

8 4 8 10 

 

 

І. Основні теоретичні положення, визначення, показники,  

які необхідно засвоїти студентам для виконання контрольної 
роботи з дисципліни 

 

Тема 1. Основні поняття та визначення планування діяльно-

сті автотранспортного підприємства. 

Планування – це процес формування мети діяльності підприємс-

тва, визначення пріоритетів, засобів і методів її досягнення, на ос-

нові виявлення комплексу завдань і робіт, а також впровадження 

ефективних методів, способів використання ресурсів, необхідних 

для виконання конкретних завдань у встановлені терміни. 

Планування діяльності АТП – це управлінський процес направ-

лений на перевезення вантажів та пасажирів, надання інших транс-

портних послуг для задоволення потреб споживачів і народного го-

сподарства з метою отримання прибутку при повному забезпечення 

матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами. 

Планування діяльності підприємства зводиться до розробки пла-

ну. 

План – це конкретне завдання з визначеними вихідними даними, 

очікуваними результатами (метою), обумовленим способом його 

розв’язання.   

В плані відображають комплекс завдань, робіт, методів, способів 

їх виконання, необхідні фінансові, матеріальні, трудові та інші ре-

сурси, терміни поставок матеріалів, обладнання, розміри і напрями 

використання інвестицій, а також управлінські рішення і заходи для 

їх реалізації. 

Згідно з Законом України „Про транспорт” об’єктами плануван-

ня на підприємстві є: 

♦ господарська, виробнича, комерційна діяльність; 
♦ соціальна діяльність; 
♦ екологічна  діяльність. 

В плануванні виділяють три сторони: соціально-економічну, ме-

тодологічну та організаційну.  
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На практиці використовують наступні системи планування: 

– за змістом планування є: 

♦ директивне; 
♦ індикативне; 

– за змістом планових рішень та в залежності від термінів, на які 

розробляється план, ступеню деталізації розрізняють: 

♦ стратегічне планування; 
♦ поточне (тактичне) планування; 
♦ оперативно-календарне планування. 

Залежно від конкретних умов та обставин можуть застосовува-

тись інші види планування: за ступенем охоплення певного виду 

діяльності, за визначенням сфери планування тощо. 

Завдання планів подають у формі показників, які є важливим 

елементом планування. Всі показники плану економічного та соціа-

льного розвитку за їх призначенням, змістом та формою можна роз-

поділити на натуральні та вартісні, кількісні та якісні, абсолютні та 

відносні, затверджені та розрахункові, норми та нормативи. 

Отже, сутність планування діяльності АТП полягає в обґрунту-

ванні цілей підприємства, способів і методів їх досягнення, вибір та 

розподіл технічних, матеріальних, трудових, фінансових ресурсів з 

метою задоволення потреб споживачів у вантажних та пасажирсь-

ких перевезеннях та отриманні прибутку. 

 

Тема 2. Поняття та зміст методології планування 

Планування здійснюють по певній методології під якою розумі-

ють систему підходів, принципів, показників, методів розробки і 

обґрунтування планових рішень. 

Основними складовими елементами методології планування  ді-

яльності АТП є принципи, методи, показники. 

Принципи планування – це основні вихідні положення, правила 

формування, обґрунтування і організації розробки планових доку-

ментів. Виділяють слідуючи методологічні принципи: науковості, 

соціальної спрямованості, підвищення ефективності виробництва, 

пропорційності і збалансованості, пріоритетності тощо. 

До основних методів планування відносять: балансовий, норма-

тивний, програмно-цільовий, методи математичної статистики то-

що. 
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Балансовий – призначений для збалансування суспільних потреб 

та ресурсів, для забезпечення необхідної пропорційності і коорди-

нації в розвитку виробництв, галузей тощо. 

Нормативний метод оснований на визначенні та використанні 

прогресивних норм та нормативів в плануванні діяльності АТП. 

Програмно–цільовий – передбачає розробку цільових комплекс-

них програм і призначений для обґрунтування планових рішень ав-

топідприємств Міністерства транспорту України. 

 

Тема 3. Стратегічне планування на автопідприємстві 
Стратегічне планування є інструментом, за допомогою якого фо-

рмується система цілей функціонування підприємства, 

об’єднуються зусилля всього колективу для їх досягнення. Страте-

гічне планування являє собою набір процедур і рішень, з допомо-

гою яких розробляють стратегію підприємства, яка забезпечує дося-

гнення цілей функціонування підприємства. Функціональна струк-

тура стратегічного планування включає чотири види діяльності: 

� адаптацію до зовнішнього середовища; 

� розподіл ресурсів; 

� координацію та регулювання; 

� організаційні зміни. 

Адаптацію до зовнішнього середовища слід розуміти як присто-

сування підприємства до зміни ринкових умов господарювання. Ри-

нкове середовище по відношенню до суб’єктів господарювання 

завжди несе в собі як можливості росту, так і загрозу руйнування, 

банкрутства, нездатність підприємства відповідати за зо-

бов’язанням. 

Розподіл ресурсів. Стратегія функціонування підприємства бу-

дується  на розширенні масштабів підприємницької діяльності та 

задоволенні ринкового попиту, на ефективному використанні мате-

ріальних, енергетичних, фінансових, трудових, інформаційних ре-

сурсів, їх розподілі, постійному зниженні витрат виробництва. Тому 

ефективний розподіл ресурсів між різними сферами діяльності, по-

шук оптимальних комбінацій їх раціонального використання є важ-

ливою функцією стратегічного планування. 

Координація та регулювання. Дана функція погоджує зусилля 

всіх структурних підрозділів підприємства в досягненні мети, пос-

тавленої стратегічним планом. Тому всі розділи стратегічного плану 
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повинні бути узгоджені по ресурсах, структурних підрозділах, ви-

конавцях і функціональних процесах. 

Організаційні зміни – функція передбачає проведення різних ор-

ганізаційних перетворень на підприємстві, спрямованих на вдоско-

налення системи управління: формування нової структури управ-

ління; перерозподіл, уточнення функцій окремих виконавців; залу-

чення до управління підприємством кваліфікованих фахівців; впро-

вадження ефективної системи стимулювання тощо.  

 

Тема 4. Тактичне планування на підприємстві 
Тактичне планування займає проміжне місце між стратегічним 

та оперативно-календарним плануванням і є засобом реалізації 

стратегічних планів. 

Тактичний план –  це розгорнута програма виробничої, госпо-

дарської економічної, соціальної діяльності колективу підприємст-

ва, направлена на виконання завдань стратегічного плану при пов-

ному, раціональному використанні матеріальних, трудових, фінан-

сових і природних ресурсів. 

Тактичний план складається з таких розділів: 

♦ дослідження ринку та визначення на ньому місця АТП; 

♦ обґрунтування виробничої програми АТП; 

♦ план матеріально-технічного забезпечення діяльності 

АТП; 

♦ план кадрового забезпечення діяльності АТП; 

♦ план соціальної діяльності АТП; 

♦ фінансовий план. 

Оперативно-виробниче планування – це процес доведення до 

безпосередніх виконавців виробничих завдань на різні періоди – 

декаду, добу, зміну – виходячи з конкретних умов їх реалізації, що 

створились у плановому періоді. Основною задачею оперативно-

виробничого планування є конкретизація стратегічних і поточних 

планів. Частиною оперативно-виробничого планування є диспетче-

ризація. 

 

Тема 5. Основи планування роботи автотранспортного  

підприємства 

На АТП використовується перспективне планування, поточне та 

оперативне. У складі перспективного плану мають бути розроблені 
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баланси трудових, матеріальних, фінансових ресурсів, виробничих 

потужностей, встановлені резерви для потреб виробництва, капіта-

льного будівництва та науково-дослідних робіт. Завдання перспек-

тивного плану конкретизуються у річному плані з врахуванням хо-

ду розвитку економіки та змін в ресурсах і потребах народного гос-

подарства і населення. Система планування АТП поряд з перспек-

тивним і поточним включає також оперативне планування. Перспе-

ктивні, поточні та оперативні плани безпосередньо взаємопов’язані 

та утворюють на підприємстві систему техніко-економічного пла-

нування. 

Розробка плану роботи АТП здійснюється під безпосереднім ке-

рівництвом головного економіста чи начальника планово-

економічного відділу. Економічна служба підприємства, яка органі-

зовує цю роботу, задіює до неї технічну, експлуатаційну та інші 

служби АТП, забезпечуючи цим взаємопов’язану підготовку всіх 

розділів плану.  

План роботи АТП включає наступні розділи: 

1. План перевезення вантажів та пасажирів. 

2. Виробнича програма і план експлуатації рухомого складу; 

плани – технічного обслуговування і ремонту рухомого 

складу; технічного розвитку і організації виробництва; під-

вищення економічної ефективності виробництва; капіталь-

них вкладень і капітального будівництва; матеріально-

технічного забезпечення; з праці та соціального розвитку. 

3. План технічного обслуговування та ремонту рухомого скла-

ду. 

4. Планування матеріально-технічного забезпечення підприєм-

ства. 

5. Планування витрат персоналу АТП. 

6. Планування витрат собівартості, фінансів АТП. 

Кожен розділ плану має свої показники, які розкривають його 

зміст і місце в плані. 

 

Тема 6. Виробнича програма по експлуатації рухомого  

складу автопідприємства 

Планування перевезення вантажів та пасажирів є першим і осно-

вним розділом плану діяльності автотранспортного підприємства. 

Даний план служить основою для розрахунку необхідного рухомого 
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складу, плану матеріально-технічного забезпечення, основних тех-

ніко-експлуатаційних показників роботи автомобілів чисельності 

працівників тощо. При складанні плану необхідно не тільки визна-

чити об’єми та відстані перевезень, а також розподілити їх в часі та 

просторі виявити їх структуру. 

План перевезень вантажів складається з двох розділів: 

� план перевезень за видами вантажів; 

� план централізованих перевезень вантажів. 

В плані перевезень вказують пункти відправлення та призначен-

ня вантажів. Пункти відправлення називають вантажоутворюючи-

ми, а пункти призначення – вантажопоглинаючими. 

Розміщення пунктів відправлення та пунктів призначення і тран-

спортний зв’язок між ними визначають напрямок перевезень. Гра-

фічне зображення перевезень між пунктами відправлення та приз-

начення вантажів або по мережі автомобільних доріг з вказаними 

напрямками і об’ємами перевезень називають схемою вантажопо-

токів. Зазвичай вантажопотоки на дорогах мають прямий і зворот-

ній напрямок, причому під прямим розуміють те, по якому слідує 

найбільша маса вантажу. 

 

Тема 7. Планування технічного обслуговування і ремонту 

рухомого складу АТП 

Вихідними даними для розробки плану по технічному обслуго-

вуванні та ремонту автомобілів на АТП служать: виробнича про-

грама по експлуатації автомобільного парку; прийняті системи та 

методи технічного обслуговування та ремонту рухомого складу; 

встановлені норми пробігу рухомого складу до проведення обслу-

говувань і ремонтів; норми трудоємності робіт відповідно до умов 

експлуатації автомобілів. 

При розробці плану по ТО і ТР необхідно: 

• встановити кількість ТО і ремонтів різних видів, необхідних 

для підтримання рухомого складу в технічно справному стані; 

• визначити загальну трудоємність робіт по ТО і ремонту авто-

мобілів виходячи з норм трудоємності окремих видів робіт і їх 

кількості; 

• виявити ступінь забезпеченості програми по ТО і ремонту ав-

томобілів виробничими площами та обладнанням тощо. 
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Оптимальним режимом технічного обслуговування і ремонтів є 

такий, який забезпечує надійну і безпечну роботу рухомого складу 

при мінімальних затратах матеріалів, робочої сили на одиницю 

пробігу чи транспортної роботи, а також найменші простої рухомо-

го складу в технічному обслуговуванні і ремонті. 

Відповідно до виробничого режиму технічного обслуговування 

складають план-графік його виконання і визначають необхідну кі-

лькість технічних обслуговувань автомобілів даного АТП на плано-

вий період. 

Кількість ТО і ремонтів розраховують діленням річного пробігу 

всіх автомобілів даної марки на норму пробігу до відповідного виду 

технічного обслуговування і ремонту, і відніманням від отриманої 

величини кількості ремонтів вищого ступеню. Тому, розрахунок 

виробничої програми починають з визначення необхідної кількості 

КР, яку находять діленням загального пробігу автомобіля даної мо-

делі на норму пробігу до капітального ремонту. 

Загальну програму робіт по ТО і ремонту, в людино-годинах, ви-

значають у відповідності з кількістю обслуговувань і ремонтів ав-

томобілів різних типів і нормативної трудоємності робіт кожного 

виду. 

Загальну трудоємність робіт по ТО визначають множенням кіль-

кості обслуговувань кожного виду на трудоємність одиниці даного 

виду обслуговувань з подальшим сумуванням результатів. 

Загальну трудоємність робіт (ТР) для всіх автомобілів АТП роз-

раховують множенням норми часу в людино-годинах на 1000 км на 

загальний пробіг в тисячах кілометрів. 

Детально розрахунок складових виробничої програми по техніч-

ному обслуговуванні і ТР розглянемо в наступних параграфах дано-

го розділу. 

 

Тема 8. Планування матеріально-технічного забезпечення 

автопідприємства 

План матеріально-технічного забезпечення АТП безпосередньо 

пов’язаний з виробничою програмою по експлуатації. Вона є базою 

для визначення потреби в матеріальних ресурсах на плановий пері-

од. Виходячи з плану перевезень і виробничої програми по експлуа-

тації рухомого складу, визначають потребу в рухомому складі, ав-
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томобільному паливі, мастильних матеріалах, шинах та інших мате-

ріалах. 

На основі виробничої програми по технічному обслуговуванні і 

ремонту рухомого складу визначають потребу в ремонтних матері-

алах, запасних частинах, агрегатах, гаражному і ремонтному облад-

нанні. 

При розробці плану матеріально-технічного забезпечення важ-

ливим питанням є визначення правильних норм витрат матеріаль-

них ресурсів. На автомобільному транспорті до числа таких норм 

відносять: норми використання автомобільного палива, запасних 

частин, шин, матеріалів для технічного обслуговування і ремонту, 

які поділяють на наступні групи: 

• витратні – норми витрат матеріальних ресурсів на виробницт-

во одиниці готової продукції, на освоєння нової техніки; 

• норми, які визначають кількість продукції, в тому числі стан-

дарти і технічні умови; 

• норми запасів, виробничих, в незавершеному виробництві, за-

лишків готової продукції; 

• норми використання обладнання; 

• норми, які регулюють умови замовлень і перевезення ресурсів, 

в тому числі норми транзитних перевезень. 

Під витратною нормою розуміють допустиму величину витрат 

палива, матеріалу, сировину для виготовлення одиниці об’єму будь-

яких робіт, транспортної роботи при умовах виробництва планового 

року. 

Норми розробляються на основі технічних характеристик облад-

нання, технологічних карт та інших вихідних даних з врахуванням 

прогресивних показників, досягнутих АТП, і раціонального викори-

стання матеріальних ресурсів. 

При встановленні норм витрат матеріальних ресурсів на ремонт-

ні потреби враховують характер ремонтів (капітальний, середній, 

поточний), структуру основних фондів, складність ремонтних робіт. 

Норми, які характеризують кількість продукції, визначаються 

стандартами, що розроблені для всіх видів сировини, матеріалів, 

обладнання тощо. 

Крім того, при розробці плану матеріально-технічного забезпе-

чення передбачають необхідну величину перехідного, поточного, 

виробничого, страхового запасів, які забезпечать ритмічну, безпе-
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ребійну роботу підприємства на період між черговими поставками 

матеріалів. 

В процесі оперативної постачальної роботи широко використо-

вують такі норми, як транзитна і замовна. 

Транзитна норма показує мінімальну кількість матеріалів, які за-

лізниця приймає до відправлення на один адрес, а замовна норма – 

мінімальна кількість однієї позиції матеріалів і обладнання, запас-

них частин, які приймаються заводом-постачальником до виготов-

лення. 

Одним із важливих розділів плану матеріально-технічного забез-

печення є розробка заходів по економії палива, енергії, шин та ін-

ших матеріалів за рахунок впровадження нових технологій, механі-

зації робіт тощо. 

План матеріально-технічного забезпечення складається з розра-

хункових таблиць по визначенню потреби в матеріальних ресурсах, 

які класифікують по характеру використання матеріалів на: 

а) паливо, мастильні матеріали, шини, запасні частини; 

б) паливо для технологічних цілей і електроенергія; 

в) рухомий склад і обладнання. 

Другий розділ присвячено розробці балансу матеріальних ресур-

сів, який розробляють в натуральних і вартісних показниках. 

Потреба автотранспортного підприємства в матеріальних ресур-

сах обґрунтовується наступними видами їх використання: на основ-

не виробництво; капітальне будівництво; впровадження нової тех-

ніки; ремонтно-експлуатаційні потреби, створення необхідних ви-

робничих запасів. 

Потреба в матеріальних ресурсах визначається методом прямого 

рахунку, шляхом множення норми витрат на відповідні об’єми пе-

ревезень і транспортної роботи в плановому періоді. Ця потреба 

визначається в натуральному і вартісному виразах. 

Потреба у вартісному виразі визначається на основі планово-

розрахункових цін , які складаються з оптової ціни і ціни транспор-

тної роботи. 

Задача управління запасами виникає тоді, коли необхідно ство-

рити запас матеріальних ресурсів, який забезпечував би тривалу 

ритмічну роботу підприємства. Модель  управління запасами по-

винна дати відповідь на два запитання: яку кількість товару необ-

хідно замовити та коли замовляти матеріал. 
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Оптимальне планування матеріально-технічного постачання пі-

дприємства визначають умовою забезпечення загальних мінімаль-

них витрат, які розраховують за формулою 
 

ВМТП = Впр.+ВПос+Взб.+Він – Вдеф,                     (1) 
 

де ВМТП  –  загальні витрати системи управління постачанням  

              матеріалів, грн.;  

Впр – витрати на придбання матеріалів, грн.; 

ВПос – витрати на постачання матеріалів, грн.; 

Взб. – витрати на збереження матеріалів, грн.; 

Він – інші витрати, грн.; 

Вдеф  –  втрати від дефіциту матеріалів, грн. 

Витрати на придбання матеріалів від існуючих цін на одиницю 

матеріалу та від обсягу постачання. 

Витрати на постачання матеріалів визначаються використанням 

певного виду транспорту (залізничного, автомобільного, водного, 

повітряного) та існуючими тарифами на перевезення вантажів. 

Витрати на збереження матеріалів на складах підприємства 

пов’язані з їх збереженням, сортуванням, фасуванням, переміщен-

ням. 

Втрати від дефіциту матеріалів – втрати підприємства, пов’язані 

з простоєм виробничих потужностей у зв’язку з відсутністю необ-

хідних матеріалів. 

 

Тема 9. Планування праці та персоналу автотранспортного 

підприємства 

План по праці та персоналу є одним із важливих розділів тактич-

ного плану діяльності автотранспортного підприємства в плановому 

році. В ньому розраховують показники по продуктивності праці, 

визначають чисельність персоналу, необхідного для виконання ви-

робничої програми по експлуатації рухомого складу, встановлюють 

фонд заробітної плати і середню заробітну плату для всіх категорій 

працівників та по підприємству в цілому, призначають заходи по 

підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів. 

При розробці плану по праці та персоналу необхідно вирішити 

наступні завдання: 

• зростання продуктивності праці; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

• підвищення темпів росту продуктивності праці над темпами 

росту заробітної плати; 

• досягнення економії праці та фонду заробітної плати; 

• встановлення оптимальних пропорцій в чисельності персоналу 

зайнятих у виробництві та в сфері управління. 

Вихідними даними для розробки плану по праці та персоналу є: 

• стратегічний план розвитку автотранспортного підприємства; 

• кількісний та якісний прогноз потреби в кадрах; 

• план по обсягах перевезень АТП; 

• виробнича програма експлуатації рухомого складу АТП; 

• план технічного розвитку АТП; 

• норми та нормативи затрат праці та заробітної плати. 

Планування потреби в персоналі пов’язане з організаційною 

структурою управління автотранспортним підприємством. Кожен 

працівник повинен виконувати своє завдання якісно у встановлені 

терміни, тому при розробці плану по праці і персоналу повинен пе-

редувати аналіз трудових показників, в ході якого призначаються 

заходи щодо економії затрат живої праці, кращому використанню 

персоналу, скороченню втрат робочого часу, впровадження нових 

норм і нормативів праці. 

Потреба автотранспортного підприємства в персоналі визнача-

ється по групах і категоріях, при цьому розрізняють явочний і спис-

ків склад працюючих. 

Явочним складом називають чисельність працівників, які у від-

повідності до встановленого режиму роботи АТП фактично протя-

гом доби приймають участь у виробничій діяльності. 

Списків склад завжди перевищує явочний, тому що в нього 

включають погодинних працівників і тих, хто в певний період на 

лікарняному листі, у відрядженні, у відпустці тощо. 

Важливим елементом планування чисельності працівників є 

фонд робочого часу, який поділяють на: календарний, номінальний, 

дійсний. 

 

Тема 10. Планування оплати праці працівників автотранс-

портного підприємства 

Оплата праці – це будь-який заробіток обчислений, як правило, 

в грошовому виразі, який за трудовим договором власник виплачує 

працівникові за виконану роботу або надані послуги. Розміри опла-
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ти праці визначаються за результатами його праці з врахуванням 

наслідків господарської діяльності підприємства. 

Згідно з діючими правовими актами оплата праці складається з 

основної заробітної плати і додаткової оплати праці. Основна заро-

бітна плата визначається тарифними ставками, відрядними розцін-

ками, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами, що 

встановлені чинним законодавством. 

Додаткова оплата праці залежить від результатів господарської 

діяльності підприємства і встановлюється у вигляді премій винаго-

род, інших заохочувальних виплат. 

В умовах ринкової економіки праця працівника є товаром, а за-

робітна плата – це ціна даного товару. 

В зв’язку з цим можуть бути сформульовані наступні основні 

принципи оплати праці: 

• відповідність розмірів оплати праці вартості робочої сили на 

ринку праці; 

• мінімальний розмір заробітної плати не повинен бути нижчим 

розміру мінімального споживчого бюджету; 

• заробітна плата повинна бути індивідуальною, її розмір пови-

нен відповідати кількості, складності відповідальності виконуваних 

робіт; 

• заробітна плата повинна виконувати стимулюючу функцію, 

спонукати працівника до досягнення високих результатів своєї дія-

льності. 

На транспортних підприємствах традиційно використовують си-

стему оплати праці основану на принципах Єдиної тарифної сітки, 

при якій тарифні ставки і посадові оклади працівників визначають-

ся виходячи з тарифних ставок працівників 1-го розряду. Тарифний 

коефіцієнт 1-го розряду рівний одиниці. Кожному наступному роз-

ряду присвоюють тарифні коефіцієнти, які показують в скільки ра-

зів тарифна ставка працівника певного розряду перевищує ставку, 

встановлену для працівника 1-го розряду. Відношення тарифного 

коефіцієнта вищого кваліфікаційного розряду до коефіцієнту пер-

шого розряду називають діапазоном тарифної сітки. 

Тарифні ставки водіїв диференційовані в залежності від виду пе-

ревезень. Тарифні ставки водіїв вантажних, спеціалізованих, спеці-

альних автомобілів поділяють на три групи в залежності від їх типу 

призначення, вантажопідйомності автомобіля. 
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В першу групу включені тарифні ставки водіїв, які працюють на 

бортових автомобілях загальнотранспортного призначення. 

В другу – тарифні ставки водіїв, які працюють на спеціалізова-

них і спеціальних автомобілях (самоскиди, фургони, цистерни, ре-

фрижератори, тягачі, пожежні тощо), які підвищують на 10-20% в 

порівнянні з ставками першої групи. 

До третьої групи відносять ставки водіїв, які працюють на спеці-

алізованих і бортових автомобілях на шкідливих роботах, в особли-

вих умовах. Розмір тарифних ставок водіїв, які відносяться до даної 

групи, підвищують на 20-50% в порівнянні з першою групою. 

Тарифна система ремонтних, допоміжних, обслуговуючих пра-

цівників автомобільного транспорту побудована на основі шестиро-

зрядної тарифної сітки. 

 

Тема 11. Планування витрат на автопідприємстві 
В загальному розумінні витрати виробництва – це сукупність 

витрат в грошовій формі на виробництво і реалізацію продукції, на 

торгівельні, транспортні, посередницькі, фінансові операції та інші 

види невиробничої діяльності. 

Виробничі витрати віднесені на одиницю виготовленої продукції 

характеризують собівартість продукції промислового підприємства. 

Показник собівартості продукції є одним із найважливіших якісних 

показників виробничо-господарської діяльності підприємства. Рі-

вень собівартості продукції визначається, головним чином, внутрі-

шніми факторами, матеріально-технічним та організаційно-

економічним забезпеченням виробництва. 

Транспортні витрати виробництва включають витрати на переве-

зення вантажів та пасажирів, на навантажувально-розвантажувальні 

роботи, витрати на експедитування вантажів тощо. Транспортні ви-

трати є складовою частиною собівартості продукції промислових, 

сільськогосподарських підприємств, будівельних організацій, тобто 

впливають на економічну ефективність всіх галузей економіки. 

Зменшення транспортних витрат є важливим фактором зниження 

собівартості продукції і підвищення ефективності виробництва. На 

собівартість перевезень впливає ціла низка факторів: розмір партій 

вантажів; тип рухомого складу; способи виконання робіт; особли-

вості завантаження рухомого складу в зворотному напрямку; орга-

нізація управління перевезеннями; тому величина собівартості пе-
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ревезень може бути неоднакова для автотранспортних підприємств, 

які використовують одні і ті ж перевезення. 

 

Тема 12. Планування собівартості вантажних перевезень 

На автомобільному транспорті розрізняють собівартість по видах 

перевезень і собівартість по видах діяльності. При цьому виділяють 

індивідуальну і галузеву собівартість. 

Індивідуальна собівартість формується на автотранспортному 

підприємстві і відображає конкретні витрати  по здійсненню пере-

везень вантажу чи наданню транспортних послуг. 

Галузева собівартість – це середня собівартість продукції по 

галузі і визначається діленням витрат всіх АТП галузі на загальний 

об’єм перевезень. 

Основна частина витрат, пов’язаних із здійсненням перевезень 

на автомобільному транспорті, в основному, залежить не від вико-

наної роботи, яка вимірюється в тонно – чи пасажиро-кілометрах, а 

від пробігу автомобілів. З цього випливає, що окремі експлуатаційні 

показники здійснюють різний вплив на виробіток автомобілів і со-

бівартість перевезень. Так, виробіток автомобілів змінюється про-

порційно зміні коефіцієнта їх випуску і тривалості перебування в 

наряді (при незмінності всіх інших показників). Вплив цих показ-

ників на собівартість значно менший, так як продуктивність в дано-

му випадку зростає в результаті збільшення пробігу автомобіля, і 

відповідно, зальної суми змінних витрат. 

Інший вплив на зниження собівартості перевезень здійснюють 

коефіцієнти використання пробігу і вантажопідйомності автомобі-

ля. Підвищення цих коефіцієнтів призводить до росту продуктивно-

сті автомобіля навіть при зменшенні пробігу. 

При визначенні собівартості перевезень враховують витрати, які 

пов’язані з перевезенням вантажів і пасажирів, але не всі витрати 

транспортного процесу входять в собівартість автомобільних пере-

везень. До них відносять: 

• витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи; 

• витрати на ремонт і утримання автомобільних робіт; 

• витрати на організацію і забезпечення безпеки руху. 

Всі витрати, які включають в собівартість перевезень автомобі-

льним транспортом, поділяють на окремі статті: 

• матеріальні витрати; 
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• витрати на оплату праці; 

• відрахування на соціальні заходи; 

• амортизація; 
• інші витрати. 

В планування матеріальних витрат включають вартість викорис-

таних в процесі виробництва різного роду паливо-енергетичних ре-

сурсів і матеріалів, запасних частин для ремонтів, технічного обслу-

говування рухомого складу, автомобільних шин, обладнання, ін-

струментів, приладів і інших засобів праці, а також витрат на опла-

ту послуг виробничого характеру, які виконують сторонні організа-

ції тощо. 

Головним завданням планування оплати праці є забезпечення 

виконання кінцевих показників виробництва, встановлення безпо-

середньої залежності оплати праці від обсягів виробництва і прибу-

тку. 

Механізм організації і планування оплати праці повинен бути 

направлений на вирішення наступних  основних завдань: 

• гарантувати працівнику винагороду, еквівалентну вкладеній 

праці; 

• створити стимули для підвищення якості праці; 

• забезпечити зростання продуктивності праці порівняно з тем-

пами росту середньої заробітної плати; 

• забезпечити пропорції в оплаті праці по видах діяльності, рів-

ню кваліфікації та інших показниках 

 Амортизації підлягають витрати на: 

• придбання основних фондів для власного виробничого вико-

ристання; 

• самостійне виготовлення основних фондів для власних вироб-

ничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати пра-

цівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів; 

• проведення всіх видів ремонту,  реконструкції, модернізації та 

інших видів поліпшення основних фондів. 

 Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу 

валових витрат планового періоду витрати на: 

• придбання основних фондів з метою їх подальшого продажу 

іншим підприємствам чи їх використання  як комплектуючих (скла-

дових частин)  інших основних фондів, призначених для подальшо-

го продажу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

• утримання основних фондів, що знаходяться на консервації. 

 

Тема 13. Фінансовий план 

У системі планування діяльності підприємства важливе місце за-

ймає фінансове планування, яке включає планування руху всіх фі-

нансових потоків, які охоплюють всі сторони виробничо-

господарської діяльності підприємства, забезпечує формування та 

використання матеріальних, трудових, грошових ресурсів. 

Фінансовий план підприємства – це документ, який відображає 

обсяги надходжень і витрат грошових коштів, фіксує баланс надхо-

джень і напрямки використання грошових коштів, включаючи пла-

тежі в бюджет на плановий період. 

Основним завданням фінансового планування є збалансування 

грошових витрат підприємства з його фінансовими можливостями. 

В процесі фінансового планування необхідно вирішити наступні 

завдання: 

• визначити розміри власних фінансових ресурсів підприємства 

(прибуток, амортизаційні відрахування, пасиви); 

• прийняти рішення про можливість залучення зовнішніх фі-

нансових ресурсів (випуск цінних паперів, отримання кредитів, 

займів); 

• визначити повну потребу авто підприємства в фінансових ре-

сурсах, встановити оптимальні пропорції розподілу фінансових ре-

сурсів на конкретні проблеми; 

• виявити резерви раціонального використання виробничих по-

тужностей авто підприємства, основних фондів з метою підвищення 

ефективності виробництва, його прибутковості та рентабельності; 

• встановити фінансові стосунки авто підприємства з банками 

та іншими організаціями і відомствами. 

Вихідними даними для розробки фінансового плану автотранс-

портного підприємства є: 

• фактичні дані фінансової діяльності АТП на 1-е число плано-

вого періоду; 

• показники виробничої програми по експлуатації рухомого 

складу; 

• показники виробничої програми по технічному обслуговуван-

ню і поточному ремонту автомобілів; 

• кошторис витрат на вантажні перевезення; 
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• кошторис витрат на утримання рухомого парку АТП; 

• дані про планові інвестиції та капіталовкладення; 
• розрахунок вантажних та пасажирських тарифів; 

• норми амортизаційних відрахувань тощо. 

За економічним змістом у фінансовому плані відображаються 

результати господарської діяльності підприємства протягом плано-

вого періоду, обсяги формування і напрямки використання фінансо-

вих ресурсів. 

Фінансовий план автотранспортного підприємства складається у 

вигляді балансу доходів і витрат, а також розрахункових форм для 

визначення статей балансу. 

Баланс доходів і витрат складається з таких розділів: 

• доходи і надходження коштів; 

• витрати і відрахування коштів. 

Зіставлення доходів і надходжень коштів з витратами дає мож-

ливість визначити надлишок фінансових ресурсів, або їх дефіцит. У 

першому випадку визначають напрямки використання надлишкових 

ресурсів для забезпечення відтворюючого процесу на автопідпри-

ємстві, в другому випадку – здійснюється пошук джерел фінансу-

вання, надходження коштів. 

Таблиця 2 

Вибір питань для виконання теоретичної частини  

контрольної роботи 

№
 в
ар

іа
н
та

 

Т
-1

 

Т
-2

 

Т
-3

 

Т
-4

 

Т
-5

 

Т
-6

 

Т
-7

 

Т
-8

 

Т
-9

 

Т
-1

0
 

Т
-1

1
 

Т
-1

2
 

Т
-1

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 

01 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 

02 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 

03 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 

04 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

05 5 9 13 16 25 26 33 37 41 47 53 60 64 

06 4 10 11 17 24 27 31 40 44 46 52 59 63 

07 3 7 14 18 23 28 32 39 45 48 51 58 62 
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Продовження табл.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

08 2 8 15 19 22 29 35 38 42 50 54 57 61 

09 1 6 12 20 21 30 34 36 43 49 55 56 65 

10 4 7 11 16 24 28 31 37 45 50 52 56 63 

11 5 7 15 17 22 28 35 39 42 49 54 59 61 

12 3 6 13 19 23 26 32 38 41 48 53 58 62 

13 2 8 14 20 21 27 31 37 43 47 52 60 63 

14 1 10 12 18 24 29 33 36 42 46 51 59 61 

15 4 6 11 16 25 28 34 40 44 49 55 56 64 

16 3 7 15 17 21 26 32 39 45 50 54 57 65 

17 5 9 13 19 23 27 35 37 43 48 53 58 63 

18 2 8 14 18 22 29 33 38 42 47 52 59 62 

19 1 10 12 20 24 30 31 36 41 49 51 60 61 

20 1 6 15 20 23 26 33 39 42 49 53 60 62 

21 2 8 12 16 24 27 34 38 41 47 52 58 65 

22 3 7 11 18 22 30 32 36 43 46 54 56 63 

23 4 9 13 17 25 28 31 37 44 48 55 57 64 

24 5 10 14 19 21 29 35 40 45 50 51 59 61 

25 3 8 12 17 22 30 34 39 45 50 52 57 62 

26 4 6 11 18 23 29 33 38 44 48 51 58 63 

27 2 7 13 19 21 28 32 37 43 47 54 56 61 

28 5 9 14 20 24 27 31 36 42 46 55 59 64 

29 1 10 15 16 25 26 35 40 41 49 53 60 65 

30 4 7 11 19 23 28 34 38 43 49 52 57 64 

31 3 9 15 20 21 30 33 40 42 48 53 56 63 

32 2 8 14 17 22 29 32 37 41 47 51 58 62 

33 5 6 13 16 24 27 35 36 44 46 54 59 65 

34 1 10 12 18 25 26 31 39 45 50 55 60 61 

35 2 7 15 17 24 29 33 36 42 47 52 58 63 

36 3 9 14 19 23 30 32 38 41 49 51 57 64 

37 4 8 13 16 22 28 31 37 43 48 53 56 62 

38 5 6 12 20 21 27 34 39 44 46 55 58 64 

39 1 9 11 18 25 26 33 40 45 50 54 59 63 

40 4 10 13 18 23 28 35 37 42 47 52 60 65 

41 3 10 14 17 24 29 32 36 41 49 51 57 61 

42 5 9 12 16 22 27 34 38 44 48 53 58 62 

43 2 7 11 18 23 26 35 37 43 47 52 56 63 
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Продовження табл.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

44 1 8 13 17 24 28 33 39 42 46 54 59 64 

45 4 6 15 19 25 29 32 40 45 50 55 60 65 

46 5 10 13 18 24 27 32 39 44 48 52 57 64 

47 4 9 11 17 23 26 31 38 43 46 51 59 63 

48 3 8 12 16 21 29 33 37 41 37 53 58 62 

49 2 7 14 19 25 30 34 36 42 49 54 56 61 

50 1 6 15 20 22 28 35 40 45 50 55 60 65 

 

2. Перелік питань для виконання контрольної роботи 
 

2.1. Теоретичні питання, рекомендовані студенту  

для виконання контрольної роботи 
 

Тема 1. Основні поняття та визначення планування діяльно-

сті підприємства 

1. Сутність поняття планування. 
2. Сутність та характер об’єктів планування на підприємстві. 

3. Форми планування. 

4. Види планів. 

5. Система показників, які використовуються в плануванні. 
 

Тема 2. Поняття та зміст методології планування 

6. Принципи планування. 

7. Методи планування. 

8. Балансовий метод в плануванні діяльності підприємства. 

9. Нормативний метод. 

10. Програмно-цільовий метод. 
 

Тема 3. Стратегічне планування на підприємстві 
11. Сутність стратегічного планування. 

12. Функції стратегічного планування. 

13. Типи стратегій. 

14. Структура і технологія стратегічного планування. 

15. Етапи формування стратегії підприємства. 
 

Тема 4. Тактичне планування на підприємстві 
16. Зміст та функції тактичного планування. 

17. Структура тактичного плану АТП. 
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18. Суть, зміст плану виробничої програми АТП по експлуатації 

рухомого складу. 

19. Зміст плану матеріально-технічного забезпечення АТП. 

20. Зміст плану по праці та персоналу. 
 

Тема 5. Основи планування роботи автотранспортного підп-

риємства 

21. Техніко-економічне планування. 

22. Порядок розробки плану роботи АТП. 

23. Зміст плану роботи АТП. 

24. Система показників плану роботи АТП. 

25. Диспетчерське регулювання вантажних перевезень. 
 

Тема 6. Виробнича програма по експлуатації рухомого складу 

26. Розкрийте зміст, структуру плану перевезень вантажів, оха-
рактеризуйте методи планування обсягів перевезення ван-

тажів. 

27. Охарактеризуйте основні техніко-експлуатаційні показники 

роботи рухомого складу АТП. 

28. Наведіть хід розрахунку планування продуктивності рухо-

мого складу АТП. 

29. Опишіть методику вибору (обґрунтування) типу і моделей 

рухомого складу. 

30. Наведіть хід розрахунку виробничої програми по експлуа-

тації рухомого складу. 
 

Тема 7. Планування технічного обслуговування і поточного 

ремонту рухомого складу 

31. Планування виробничої програми по технічному обслугову-

ванню та ремонту рухомого складу. 

32. Планування виробничої потужності ремонтної бази АТП. 

33. Планування періодичності технічного обслуговування та 

ремонту автомобілів АТП. 

34. Визначення кількості технічних обслуговувань і поточних 

ремонтів автомобілів АТП. 

35. Планування трудоємності робіт по технічному обслугову-

ванню та ремонту автомобілів АТП. 
 

Тема 8. Планування матеріально-технічного забезпечення 

автопідприємства 
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36. Зміст, структура плану матеріально-технічного забезпечення 

АТП. 

37. Визначення потреби в паливі для забезпечення роботи ру-

хомого складу. 

38. Визначення потреби в мастильних матеріалах та запасних 

частинах для автопідприємства. 

39. Планування потреби в матеріалах на утворення виробничих 

запасів АТП. 

40. Нормування витрат палива та мастильних матеріалів на під-

приємстві. Види норм витрат палива та мастильних матеріа-

лів. 
 

Тема 9. Планування праці та персоналу автотранспортного 

підприємства 

41. Зміст і завдання плану АТП по праці та персоналу. 

42. Планування продуктивності праці на автотранспортному пі-
дприємстві. 

43. Планування чисельності персоналу, методи визначення пот-

реби в персоналі. 

44. Визначення чисельності водіїв, ремонтних і допоміжних 

працівників АТП. 

45. Планування чисельності інженерно-технічних працівників, 

зведений план по персоналу АТП. 

Тема 10. Планування оплати праці працівників автотранс-

портного підприємства 

46. Сутність, принципи оплати праці працівників автотранспор-

тного підприємства. 

47. Відрядна форма оплати праці водіїв і ремонтних працівників 

підприємства. 

48. Планування фонду заробітної плати працівників на автопід-

приємстві. Методи розрахунку фонду оплати праці. 

49. Розрахунок річного планового  фонду заробітної плати воді-

їв АТП. 

50. Розрахунок річного планового фонду заробітної плати ре-

монтних працівників АТП. 
 

Тема 11. Планування витрат на автопідприємстві 
51. Поняття витрат на автомобільному транспорті. 
52. Матеріальні витрати і витрати на заробітну плату АТП. 
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53. Розрахунок амортизаційних відрахувань, методи розрахунку 

амортизації. 

54. Опишіть і охарактеризуйте статтю „Інші витрати” АТП. 

55. Що таке, наприклад відрахування на соціальні заходи. 
 

Тема 12. Планування собівартості вантажних перевезень. 

56. Калькуляція собівартості вантажних перевезень автопідпри-

ємства. 

57. Планування собівартості перевезень вантажів на 1 авто-

годину роботи або 1 км пробігу автомобіля. 

58. Планування зниження собівартості перевезень за рахунок 
зміни техніко-економічних факторів. 

59. Планування собівартості перевезень за рахунок зміни техні-

ко-економічних факторів. 

60. Розкрийте суть статей витрат калькуляції собівартості пере-

везень. 

Тема 13. Фінансовий план діяльності АТП. 

61. Цілі, завдання фінансового планування автотранспортного 

підприємства. 

62. Зміст і структура фінансового плану автопідприємства. 

63. Планування доходів і надходжень коштів. 
64. Розподіл прибутку на автопідприємстві. 

65. Планування рентабельності автотранспортного підприємства. 
Таблиця 3 

Вибір практичних завдань для виконання контрольної роботи  

з дисципліни „Планування діяльності АТП” 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

04 19 20 5 17 30 12 14 8 17 

05 12 6 3 11 31 18 20 1 10 

06 13 7 4 10 32 19 6 3 11 

07 9 15 1 2 33 13 7 4 17 

08 18 20 8 16 34 9 15 5 16 

09 12 14 3 17 35 12 20 8 2 

10 9 7 4 11 36 13 6 4 2 

11 18 6 1 16 37 12 7 3 10 

12 13 15 3 10 38 18 14 1 11 

13 9 14 5 17 39 9 15 8 17 

14 19 15 8 2 40 19 20 4 16 

15 12 7 1 2 41 9 15 3 16 

16 13 6 3 10 42 19 7 1 10 

17 9 14 4 17 43 13 14 5 2 

18 18 20 5 11 44 18 20 3 16 

19 19 15 8 16 45 12 15 4 17 

20 9 7 1 17 46 9 6 8 11 

21 18 20 8 10 47 13 15 3 11 

22 13 15 4 17 48 9 20 5 2 

23 19 14 3 11 49 18 6 4 10 

24 12 7 1 2 50 19 14 1 17 

25 9 6 5 16      

 

2.2. Практичні завдання, рекомендовані студенту 

для виконання контрольної роботи 
 

Задача № 1. 

Визначити коефіцієнт використання спискового складу. 

Вихідні дані:  

В січні всіма працівниками організації відпрацьовано 850 люд.-

днів. Святкових і вихідних днів було 12. Неявка за робочі дні стано-

вить 150 люд.-днів. 
 

Задача № 2. 

Скласти фінансовий план автотранспортного підприємства. 

Вихідні дані: 

Балансовий прибуток – 1715,7 тис. грн., амортизаційні відраху-

вання – 422 тис. грн., доходи від реалізації основних фондів, які ви-
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були – 19,5 тис. грн., приріст стійких пасивів – 20 тис. грн., кредити, 

направлені на централізовані капіталовкладення – 52,4 тис. грн., 

приріст нормативу оборотних засобів – 36,3 тис. грн., відрахування 

– 687,6 тис. грн., фінансування капіталовкладень – 300,2 тис. грн., 

погашення банківського кредиту – 15,7 тис. грн., відрахування на 

будівництво і реконструкцію доріг – 130,5 тис. грн., плата за банків-

ський кредит – 28,8 тис. грн., платежі в бюджет – 814,3 тис. грн., 

затрати на капітальний ремонт – 216,1 тис. грн. 

Задача № 3. 

Визначити: 

а) середньофактичну тривалість робочого періоду кожного пра-

цівника; 

б) коефіцієнт використання робочого часу; 

в) коефіцієнт втрат робочого часу; 

г) дійсний фонд робочого часу, якщо довести коефіцієнт викори-

стання робочого часу до 75%; 

д) додаткову продукцію, якщо довести коефіцієнт використання 

робочого часу до 75%. 

Вихідні дані:  

На АТП при середньосписковій чисельності 59 чол. надано послуг 

на суму 280710 грн. і фактично відпрацьовано 9357 люд. днів. 

Фонд робочого часу 219 днів.  
 

Задача № 4. 

Розрахувати календарний, номінальний фонд часу, а також робо-

чий фонд часу підприємства та одного працівника. 
Вихідні дані: 
Кількість змін роботи підприємства -1, тривалість зміни – 8 год, 

невиходи на роботу працівника: а) відпустка -8 днів, б) хвороби – 7 

днів, в) відрядження – 8 днів, г) прогули – 1 день. 
 

Задача № 5. 

Визначити фонд оплати праці робітників, водіїв та інженерно-

технічних працівників. 
Вихідні дані: 
Списковий склад працівників – 63 особи, з них управлінців – 15, 

водіїв – 40, робітників – 8. Система оплати праці для робітників та 
водіїв – погодинно-преміальна. За кожний робочий день робітник 
отримує 10 грн., водій – 15 грн. У кінці місяця за 100% виконання 
плану виплачується премія у розмірах: робітникам – 25%, водіям – 
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30%, інженерно-технічним працівникам та управлінцям – 40% від 

посадового окладу. У місяці 25 робочих днів.  
 

Задача № 6. 

Розрахувати виробничу програму по технічному обслуговуван-

ню  і ремонту АТП на рік. 
Дано: спискова кількість автомобілів ГАЗ-53А – 200; загальний 

пробіг – 8190 тис. км; норма пробігу до капітального ремонту – 

136500 км; норма пробігу до ТО-2 – 10500 км; норма пробігу до ТО-

1 – 2100 км; середньодобовий пробіг – 150 км. Категорія умов екс-
плуатації –І, пробіг автомобілів з початку експлуатації – 93-95 тис. 
км. Трудоємність допоміжних робіт становить 25% від сумарної 
трудоємності технічних обслуговувань і поточного ремонту. 

Задача № 7. 

Розрахувати потребу  вантажного автотранспортного підприємс-
тва в паливі. 
Вихідні дані – табл. 4. 

Таблиця 4 

Показники 
Mersedes – 

Benz 1840 

Mersedes – 

Benz 1841 

Спискова кількість автомобілів 10 5 

Загальний пробіг, тис. км. 380 190 

Вантажооборот, тис. ткм 19800 - 

Кількість їздок, тис. - 1690 
 

АТП працює в зоні помірного клімату, ІІ категорія умов експлу-

атації, пробіг автомобілів з початку експлуатації становить більше 

половини встановленого до капітального ремонту. 

Задача № 8. 

Скласти баланс робочого часу водія автомобіля ЗІЛ-130 за рік. 

Вихідні дані:  

Кількість неробочих днів в році – 60, в тому числі 52 вихідних та 

8 святкових. Неявки на роботу – 34,з них 24 дні – відпустка; 8 днів - 

хвороба, 24 години – пропущено з інших причин. Кількість кален-

дарних днів у році – 365; кількість скорочених робочих днів – 53.  

Підприємство працює 305 днів на рік. 
 

Задача № 9. 

Розрахувати змінно-добове завдання водію автомобіля-

самоскида ЗІЛ-ММЗ-555 в тонах і тонокілометрах. 
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Вихідні дані: водій працює на перевезенні піску за містом по ІІ 

групі доріг. Тривалість роботи автомобіля на лінії – 8 год., середня 

відстань перевезень – 6 км, коефіцієнт використання пробігу – 0,5; 

навантаження здійснюється екскаватором з ємністю ковша до 1 м
3
. 

 

Задача № 10. 

Визначити економічний ефект від впровадження заходів щодо 

технічного розвитку виробництва підприємства. 

Вихідні дані: Річний обсяг виробництва на базовій та новій тех-

ніці відповідно склав – 185тис. грн. і 210 тис. грн. Повна собівар-

тість перевезень – відповідно 155 тис. грн. і 160 тис. грн. Капітальні 

вкладення – 100 тис. грн. і 140 тис. грн. Прибуток від перевезень 

новою технікою за рік рівний 50 тис. грн. Обсяг перевезень новою 

технікою в натуральних одиницях – 420 тис. тон. 
 

Задача № 11. 

Розрахувати загальну рентабельність автотранспортного підпри-

ємства.  

Вихідні дані: Середньорічна вартість основних виробничих фон-

дів – 4410 тис. грн., середньорічна вартість оборотних засобів – 355 

тис. грн., доходи підприємства: а)від перевезень – 6524 тис. грн.; б) 

від надання транспортно-експедиційних послуг, навантажувально-

розвантажувальних операцій та інших робіт – 420 тис. грн.; плата за 

банківський кредит АТП – 28,8 тис. грн., платежі в бюджет – 271 

тис. грн., середньорічна вартість основних виробничих фондів, зві-

льнених від оплати – 248 тис. грн.  
 

Задача № 12. 

Розрахувати наступні показники виробничої програми з експлуа-

тації вантажних автомобілів MAN – 8.153: кількість їздок з ванта-

жем, загальний пробіг, пробіг з вантажем. 

Вихідні дані – табл. 5. 

Таблиця 5 

Показники Значення 

1 2 

Спискова кількість автомобілів на початок року, од. 30 

Надходження автомобілів, од. 2 

Середній час роботи автомобіля на лінії, год 10 

Середня технічна швидкість, км/год 65 
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Продовження табл.5 

1 2 

Час простою під завантаженням-розвантаженням на 

одну їздку, год 

1 

Середня дальність їздки, км 25 

Коефіцієнт використання пробігу 0,75 

Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію 0,8 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності 0,8 

Вантажопідйомність автомобіля,т 10 

Автомобіле-дні роботи 9344 

Режим роботи АТП – 305 днів на рік. 

Задача № 13. 

Розрахувати наступні показники виробничої програми з експлуа-

тації вантажних автомобілів MAN – 8.153: продуктивність рухомого 

складу в т на 1 автомобіле-день роботи, продуктивність рухомого 

складу в ткм на 1 автомобіле-день роботи, продуктивність рухомого 

складу в т на 1 автомобіле-годину роботи, продуктивність рухомого 

складу в ткм на 1 автомобіле-годину роботи. Вихідні дані – табл. 6. 

Таблиця 6 

Показники Значення 

Спискова кількість автомобілів на початок року, од. 30 

Надходження автомобілів, од. 2 

Середній час роботи автомобіля на лінії, год 10 

Середня технічна швидкість, км/год 65 

Час простою під завантаженням-розвантаженням на 

одну їздку, год 

1 

Середня дальність їздки, км 25 

Коефіцієнт використання пробігу 0,75 

Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію 0,8 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності 0,8 

Вантажопідйомність автомобіля,т 10 

Автомобіле-дні роботи 9344 

Автомобіле-години роботи 93440 

Загальний пробіг, км 2058847 

Загальна вантажопідйомність парку автомобілів,т  320 

Обсяг перевезень, т 494120 

Вантажооборот, ткм 12353000 
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Режим роботи АТП – 305 днів на рік. 
 

Задача № 14. 

Розрахувати потребу  вантажного автотранспортного підприємс-

тва в запасних частинах. 

Вихідні дані – табл. 7. 

Таблиця 7 

Показники 
Mersedes – 

Benz 1840 

Mersedes – 

Benz 1841 

Спискова кількість автомобілів 10 5 

Загальний пробіг, тис. км. 380 190 

Вантажооборот, тис. ткм 19800 - 

Кількість їздок, тис. - 1690 

Норма затрат на 1000 км пробігу, грн. 4,9 4,9 
 

АТП працює в зоні помірного клімату, І категорія умов експлуа-

тації, пробіг автомобілів з початку експлуатації становить більше 

половини встановленого до капітального ремонту. 
 

Задача № 15. 

Розрахувати витрати  вантажного автотранспортного підприємс-

тва на відновлення і ремонт зношених шин. 

Вихідні дані – табл. 8. 

Таблиця 8 

Показники 
Mersedes – 

Benz 1840 

Mersedes – 

Benz 1841 

Спискова кількість автомобілів 10 5 

Загальний пробіг, тис. км. 380 190 

Вантажооборот, тис. ткм 19800 - 

Кількість їздок, тис. - 1690 

Вартість 1-го комплекту шин, грн. 20000 20000 

Норма пробігу для 1-го комплекту 

шин, км 

175000 175000 

 

АТП працює в зоні помірного клімату, І категорія умов експлуа-

тації, пробіг автомобілів з початку експлуатації становить більше 

половини встановленого до капітального ремонту. 
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Задача № 16 

Розрахувати амортизаційні відрахування на капітальний ремонт 

та повне відновлення рухомого складу  вантажного автотранспорт-

ного підприємства. 

Вихідні дані – табл. 9. 

Таблиця 9 

Показники 
Mersedes – 

Benz 1840 

Mersedes – 

Benz 1841 

Спискова кількість автомобілів 10 5 

Загальний пробіг, тис. км. 380 190 

Вантажооборот, тис. ткм 19800 - 

Кількість їздок, тис. - 1690 

Норми амортизаційних відрахувань на 

капітальний ремонт та повне відновлен-

ня, % 

23 23 

Вартість нового автомобіля, грн. 800500 900000 
 

Задача № 17. 

Розрахувати розрахункову рентабельність автотранспортного пі-

дприємства.  

Вихідні дані: Середньорічна вартість основних виробничих фон-

дів – 4410 тис. грн., середньорічна вартість оборотних засобів – 355 

тис. грн., доходи підприємства: а)від перевезень – 6524 тис. грн.; б) 

від надання транспортно-експедиційних послуг, навантажувально-

розвантажувальних операцій та інших робіт – 420 тис. грн.; плата за 

банківський кредит АТП – 28,8 тис. грн., платежі в бюджет – 271 

тис. грн., середньорічна вартість основних виробничих фондів, зві-

льнених від оплати – 248 тис. грн.  
 

Задача № 18. 

Розрахувати наступні показники виробничої програми з експлуа-

тації вантажних автомобілів MAN – 8.153: продуктивність рухомого 

складу в ткм на 1 кілометр пробігу, продуктивність рухомого скла-

ду в ткм на 1 списковий автомобіль, продуктивність рухомого скла-

ду в ткм на 1 середньоспискову автомобіле-тону. 

Вихідні дані – табл. 10. 
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Таблиця 10 

Показники Значення 

Спискова кількість автомобілів на початок року, од. 30 

Надходження автомобілів, од. 2 

Середній час роботи автомобіля на лінії, год 10 

Середня технічна швидкість, км/год 65 

Час простою під завантаженням-розвантаженням на 

одну їздку, год 

1 

Середня дальність їздки, км 25 

Коефіцієнт використання пробігу 0,75 

Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію 0,8 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності 0,8 

Вантажопідйомність автомобіля,т 10 

Автомобіле-дні роботи 9344 

Автомобіле-години роботи 93440 

Загальний пробіг, км 2058847 

Загальна вантажопідйомність парку автомобілів,т  320 

Обсяг перевезень, т 494120 

Вантажооборот, ткм 12353000 

Режим роботи АТП – 305 днів на рік. 
 

Задача № 19. 

Розрахувати наступні показники виробничої програми з експлуа-

тації вантажних автомобілів MAN – 8.153: кількість їздок з ванта-

жем, обсяг перевезень вантажів, вантажооборот. 

Вихідні дані – табл. 11. 

Таблиця 11 

Показники Значення 

1 2 

Спискова кількість автомобілів на початок року, од. 30 

Надходження автомобілів, од. 2 

Середній час роботи автомобіля на лінії, год 10 

Середня технічна швидкість, км/год 65 

Час простою під завантаженням-розвантаженням на 

одну їздку, год 

1 

Середня дальність їздки, км 25 
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Продовження табл. 11 

1 2 

Коефіцієнт використання пробігу 0,75 

Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію 0,8 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності 0,8 

Вантажопідйомність автомобіля,т 10 

Автомобіле-дні роботи 9344 

Режим роботи АТП – 305 днів на рік. 
 

Задача № 20. 

Розрахувати потребу  вантажного автотранспортного підприємс-

тва в паливо-мастильних матеріалах. 

Вихідні дані – табл. 12. 

Таблиця 12 

Показники 
Mersedes – 

Benz 1840 

Mersedes – 

Benz 1841 

Спискова кількість автомобілів 10 5 

Загальний пробіг, тис. км. 380 190 

Вантажооборот, тис. ткм 19800 - 

Кількість їздок, тис. - 1690 
 

АТП працює в зоні помірного клімату, ІІ категорія умов експлу-

атації, пробіг автомобілів з початку експлуатації становить більше 

половини встановленого до капітального ремонту. Загальна витрата 

палива: 564065 л. 

 

3. Приклад розв’язання задач 

 

Визначити плановий фонд заробітної плати водіїв АТП на 20_ р. 

Вихідні дані: Об’єм перевезень – 292800 т. Вантажооборот – 

1111176 ткм. Спискова чисельність водіїв – 32 чол. Система оплати 

праці – погодинно-преміальна. Годинна тарифна ставка водія 5,43 

грн. Автомобіле-години перебування автомобіля в наряді – 60756 

год. Вантажопідйомність автомобіля –10 т. Коефіцієнт використан-

ня вантажопідйомності – 0,8. Коефіцієнт використання пробігу – 

0,75. У кінці місяця за 100 % виконання плану виплачується премія 

у розмірі 30 %.  
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Розв’язання: 

Фонд відрядної заробітної плати водія розраховується за форму-

лою 

                       ткмткмтт
пл
зп

рРРQФ
в

⋅+⋅=                        (1) 

де 
пл
зпв

Ф  – плановий фонд відрядної заробітної плати водіїв, грн.;  

тQ  – річний об’єм перевезень вантажів, т;  

ткмР  – вантажооборот, ткм; тР ,  

ткмр  – відповідно відрядні розцінки за 1 т і 1 ткм перевезеного 

вантажу, грн. 

Відрядна розцінка за 1 т перевезеного вантажу за формулою 

                                 хтт СТНр ⋅=                                        (2) 

де тН –норма часу простою під навантаженням і розвантаженням 

на одну їздку, хв.;  

хСТ – хвилинна тарифна ставка, грн.  

Норма простою під навантаженням та розвантаженням на одну 

їздку визначається за формулою 

                                         γ⋅= q/tН прт                                            (3) 

де прt – час простою під навантаженням та розвантаженням, хв.;  

q –вантажопідйомність автомобіля, т;  

γ –коефіцієнт використання вантажопідйомності. 

                                          .хв,/Нт 5801040 =⋅=      

Тоді відрядна розцінка становитиме:       

.грн,,рт 124205 =⋅=  

Відрядна розцінка за 1 ткм транспортної роботи визначається за 

формулою 

                                         хтт СТНр ⋅=                                   (4) 

де тН –норма часу на 1 ткм, хв.; хСТ – хвилинна тарифна ставка, 

грн.  

Норма часу на 1 ткм визначається за формулою 
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γβ ⋅⋅⋅

=
qV

t
Н

Т

рух
ткм                                    (5) 

де рухt – час руху автомобіля, хв. (приймаємо .хвt рух 60=  );  

β –коефіцієнт використання пробігу. 

.хв,
,,

Нткм 220
801075045

60
=

⋅⋅⋅
=  

Відрядна розцінка за 1 ткм транспортної роботи визначається за-

лежністю 

                                          хткмткм СТНР ⋅=                                  (6) 

.,,, грн090420220Pткм =⋅=  

Таким чином, фонд відрядної заробітної плати водія становитиме: 

.грн,,,Фпл
зпв

84714885090111117612292800 =⋅+⋅=  

Надбавка за класність визначається згідно формули 

( )
12

25010 СПСПчв
к
зп N,N,СТФВ
в

⋅+⋅⋅⋅=∆                  (7) 

де вФ – фонд робочого часу водія, год.;  

1СПN  і 
2СПN  – чисельність водіїв першого та другого класів ві-

дповідно;  

СТ – годинна тарифна ставка, грн./год.  

( ) .грн,,,Вк
зпв

24978625010104351840 =⋅+⋅⋅=∆  

Доплата за бригадирство визначається за формулою 

                         100/УФСТЧВ двчб
б
зпв

⋅⋅⋅=∆                        (8) 

де бЧ  – чисельність бригадирів, чол.;  

чСТ  – годинна тарифна ставка водія, грн.;  

дУ  – відсоток доплати (при Nб<10 чол. – Уд =10%, а при Nб>10 – 

Уд =15%). 

                                   бвб n/ЧЧ =                                           (9) 

де вЧ – чисельність водіїв, чол.;  
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бn – чисельність людей у бригаді, чол. 

.чол/Ч б 5632 ==  

Підставивши значення у 9 формулу отримаємо 

.грн,/,B
б
зпв

64995100104351840 =⋅⋅=∆  

Доплата за роботу в нічний час визначається за формулою: 

                                нн
н
зп

СТпВ
в

⋅⋅=∆
7

1
                              (10) 

.грн,,Вн
зпв

4354357
7

1
=⋅⋅=∆  

Премії водіям рП  нараховуються у відсотках від відрядної заро-

бітної плати 

                                         100/ФPП пл
зпр
в

⋅=                                  (11) 

де P –відсоток премії від відрядної заробітної плати (приймаємо 

%P 30= );  

пл
зпв

Ф –фонд відрядної заробітної плати водія, грн. 

.8,21446584,7148853,0 грнП р =⋅=  

Річний фонд основної заробітної плати водіїв визначається за 

формулою 

                  р
б
зп

к
зп

н
зп

пл
зп

осн
зп

ПВВВФФ
ввввв

+∆+∆+∆+=               (12) 

де 
пл
зпв

Ф  – плановий фонд відрядної заробітної плати водіїв, грн.; 

б
зп

к
зп

н
зп ввв

В,В,В ∆∆∆  – відповідно доплати водіям за бригадирст-

во та роботу в нічний час, класність, грн.;  

рП  – премія водіям за виконання норм виробітку, грн. 

.,,,,, грн79593308214465435649952497884714885Фосн
зпв

=++++=

Додатковий фонд заробітної плати водіїв визначається за формулою 

                                   доп
осн
зп

дод
зп

РФФ
вв

⋅=                                (13) 

де допР – відсоток додаткової заробітної плати від основної. 
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Відсоток додаткової заробітної плати визначається за формулою 

             ( )( ) 100⋅++−
=

свввідк

від
доп ТТТФ

Т
Р                 (14) 

де відТ  – кількість днів чергової і додаткової відпустки, днів;  

свв Т,Т  – кількість вихідних і святкових днів;  

кФ  – календарний фонд робочого часу, 365 днів. 

21010010522836528 ,))(/(Рдоп =⋅++−=  

.грн,/,,Фдод
зпв

7978511002107959330 =⋅=  

Загальний річний фонд заробітної плати водіїв визначається за 

формулою 

                        
дод
зп

осн
зп

заг
зп ввв

ФФФ +=                                (15) 

де 
осн
зпв

Ф – річний фонд основної заробітної плати водіїв, грн.;  

дод
зпв

Ф – додатковий фонд заробітної плати водіїв, грн. 

.грн,,,Ф заг
зпв

410571827978517959330 =+=  

Середньомісячна заробітна плата розраховується за формулою 

                                           

в

заг
зп

в
Ч

Ф
ЗП в

⋅
=

12
                                        (16) 

де 
заг
зпв

Ф  – загальний річний фонд заробітної плати водіїв, грн.; 12 –  

кількість місяців в році; вЧ –кількість водіїв, чол. 

.грн,
,

ЗПв 12753
3212

41057182
=

⋅
=  

Результати обчислення планового фонду заробітної плати водіїв 

АТП на 2011 рік заносимо в таблицю 13. 
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Таблиця 13 

Плановий фонд заробітної плати водіїв АТП на 20__ рік 
 

Показники Позначення 
Значення  

показника 

Об’єм перевезень, т Q  292800 

Вантажооборот, ткм P  1111176 

Спискова чисельність водіїв, чол. 
вЧ  32 

Годинна тарифна ставка водія, грн. 
хCT  5,43 

Норми часу на виконання робіт, грн. 

в 1 т 

в 1 ткм 

 

тH  

ткмH  

 

5 
 

0,22 

Відрядні розцінки, грн. 

за 1 т 

за 1 ткм 

 

тP  

ткмP  

 

2,1 

0,09 

Доплата 

за бригадирство, грн. 

за роботу в нічний, грн. 

б
зпв
В∆  

н
зпв
В∆  

4995,6 

 

5,43 

Фонд відрядної заробітної плати  

водія, грн. 

пл
зпв

Ф  714885,84 

Премії за виконання норм виробітку, 

грн. рП  214465,5 

Річний фонд основної заробітної 

плати водіїв, грн. 
осн
зпв

Ф  959330,7 

Додатковий фонд заробітної плати 

водіїв, грн. 
дод
зпв

Ф  97851,7 

Загальний річний фонд заробітної 

плати водіїв, грн. 
заг
зпв

Ф  1057182,4 

Середньомісячна заробітна плата, 

грн. вЗП  2753,1 
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