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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Планування та аналіз виробничо-економічної діяльності АТП є 

видом управлінської діяльності, він передує прийняттю рішень і 

зводиться до обґрунтування таких рішень на основі наявної 

інформації. Завдання планування та аналізу полягає в тому, щоб на 

основі даних, які відображають окремі факти, явища скласти 

цілісну та загальну картину процесу, виявити характерні йому 

тенденції та закономірності, запропонувати оптимальний в даних 

умовах варіант для прийняття рішення по управлінню цим 

процесом. 

Планування та економічний аналіз включає в себе: 

- дослідження економічних процесів у їх взаємозв’язку під 

дією об’єктивних економічних законів і факторів суб’єктивного 

характеру; 

- обґрунтування планових показників діяльності підприємства 

та об’єктивну оцінку їх виконання; 

- виявлення позитивних і негативних факторів, визначення 

домінантних факторів та  кількісний вимір їх дії; 

- визначення тенденцій та пропозицій господарської 

діяльності, виявлення невикористаних внутрігосподарських 

резервів; 

- обґрунтування  оптимальних управлінських рішень. 

Дана контрольна робота є обов’язковою частиною навчального 

процесу, передбаченого робочою програмою з дисципліни 

«Планування та аналіз виробничо-економічної діяльності АТП». 

Контрольну роботу необхідно виконувати відповідно до 

варіанту, номер варіанта відповідає 2 останнім цифрам номера 

залікової книжки. Наприклад: 

Таблиця 1.1 

Зразок вибору варіанта контрольної роботи 

Номер залікової книжки Номер варіанту контрольної роботи 

842311 11 

842312 12 

842320 20 

Якщо останні цифри номера залікової книжки більше числа 65, 

то варіант визначається відніманням від двох останніх цифр числа 

35. Так, якщо дві останні цифри залікової книжки студента 88, 
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варіант визначається таким чином: 88 – 35 = 53, тобто Ваш варіант 

53. 

Контрольна робота складається з двох частин: 

1. Теоретична частина. 

2. Практична частина. 

В теоретичній частині студент дає відповідь на чотири 

запитання. Питання, які необхідно розкрити в теоретичній частині 

контрольної роботи згідно до вибраного варіанта подані в табл.1.2., 

перелік питань, які необхідно викласти при написанні контрольної 

роботи, наведені в пункті 3 даних методичних вказівок. 

В практичній частині, студент має відповідно до варіанта 

(табл.1.2), розв’язати одну задачу. Умови задач подані в пункті 4 

даних методичних вказівок.    

Основні питання, які необхідно засвоїти студенту при виконанні 

контрольної роботи, розроблені за такими темами: 

 

2.ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ ЗА ТЕМАМИ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Тема 1. Планування господарської діяльності як важлива 

умова фінансової стійкості та рентабельності підприємств в 

ринкових умовах господарювання  
Планування – це процес формування мети діяльності 

підприємства, визначення пріоритетів, засобів і методів її 

досягнення, на основі виявлення комплексу завдань і робіт, а також 

впровадження ефективних методів, способів, ресурсів, необхідних 

для виконання конкретних завдань у встановлені терміни. 

Планування діяльності підприємства зводиться до розробки 

плану. 

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, інші 

ресурси, строки поставок сировини, матеріалів, обладнання, 

розміри і напрями використання інвестицій, а також управлінські 

рішення і заходи для їх реалізації. Діяльність щодо розробки планів 

охоплює всі сторони життя, всі етапи діяльності підприємства.  

Прийняті в плані рішення повинні забезпечити досягнення мети 
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підприємства в заплановані терміни з мінімальними затратами, 

необхідної якості. Тому, основною метою планування є інтеграція 

зусиль всіх працюючих на підприємстві для вирішення комплексу 

завдань і виконання робіт, забезпечення досягнення ефективних 

кінцевих результатів. 

План діяльності підприємства дозволяє: 

− оцінити практичні можливості для досягнення мети; 

− забезпечити пошук кращих і більш ефективних шляхів 

досягнення мети; 

− виявити зони впливу на виробництво потенційних негативних 

факторів та непередбачуваних наслідків; 

− створити основу для визначення обсягів необхідних 

матеріально-технічних, паливно-енергетичних, сировинних та 

фінансових ресурсів; 

− знизити ризик в прийнятті необґрунтованих управлінських 

рішень; 

− здійснити об’єктивний контроль за результатами 

господарської діяльності підприємства. 

Теорія планування визначає зміст загальнодержавного 

планування соціально-економічного розвитку, реалізації технічної, 

економічної та соціальної політики, розміщення продуктивних сил 

по території країни, її зовнішньоекономічні зв’язки. 

В плануванні виділяють три сторони: соціально-економічна; 

методологічна; організаційна. 

Соціально-економічна сторона планування основана на пізнанні 

економічних законів, відображенні економічної політики держави 

при плануванні економічного та соціального розвитку 

підприємства. 

Методологічна сторона планування являє собою сукупність 

принципів та методів планування, є інструментом дослідження 

впливу на економічні та соціальні процеси. 

Організаційна сторона планування відображає структуру 

планових органів, технологію розробки планів. 

Тема 2. Форми планування, види та система планів 

діяльності підприємства 

В період переходу економіки до ринкових відносин 

розвиваються наукові основи планування, вдосконалюються його 

форми і методи, змінюється склад і зміст планових документів. 
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На практиці використовують наступні системи планування: 

За змістом планування  є: 

− директивне; 

− індикативне. 

Директивне планування – це процес розробки планів, які мають 

силу  закону, є обов’язковими для їх виконання суб’єктами 

господарської діяльності, вміщують комплекс заходів щодо 

забезпечення їх виконання. Директивні плани носять адресний 

характер, посадові особи несуть  відповідальність за виконання 

планових завдань. В колишньому СРСР директивне планування 

використовувалось з метою прямого впливу центральних органів на 

всі ланки народного господарства для досягнення визначених 

завдань та напрямків загальнодержавного розвитку. 

Плани носили директивний характер, були досить 

деталізованими. Система планування не відрізнялася оперативністю 

та гнучкістю, обмежувала ініціативу підприємств у впровадженні 

інноваційних проектів, результатів науково-технічного прогресу, 

новітніх технологій, що негативно впливало на якість продукції та її 

конкурентноздатність на світовому ринку. Разом з тим, деякі 

елементи директивного планування можуть бути використані в 

ринкових умовах у певних випадках, які повинні чітко 

обумовлюватись та обмежуватись. 

Індикативне планування – поширена у всьому світі форма 

державного планування, є засобом реалізації соціально-економічної 

політики держави, основним методом її впливу на хід 

функціонування ринкової економіки. Індикативний план не має 

обов’язкового для виконання характеру. Основу індикативного 

плану складають обов’язкові завдання, але їх число  обмежене і в 

цілому план носить рекомендаційний, спрямований характер. 

Як інструмент управління, індикативне планування найчастіше 

використовується на макрорівні. Завдання індикативного плану 

називаються індикаторами. Індикатори – це параметри, які 

характеризують стан і напрямки розвитку економіки, розроблені 

органами державного управління в ході формування соціально-

економічної політики. Індикатори відображають види та напрями 

державного впливу на господарські процеси з метою досягнення 

вказаних параметрів. 

В якості індикаторів використовують показники, які 
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характеризують структуру, динаміку, ефективність економіки, стан 

фінансів, грошовий обіг, зайнятість та якість життя населення. 

Основним завданням плану є виявлення тих параметрів економіки, 

які можуть бути уточнені, скориговані, якщо економічний розвиток 

країни буде йти не по визначеному сценарію. 

Індикативне планування застосовують також для планування 

господарської діяльності підприємств, що дає можливість 

оперативно оцінювати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на 

результати діяльності, своєчасно вносити певні зміни в роботі, 

залучати при необхідності для виконання індикативних завдань 

додаткові матеріально-технічні, трудові та фінансові ресурси. 

За змістом планових рішень та в залежності від термінів, на які 

розробляється план, ступеню деталізації розрізняють: 

− стратегічне планування; 

− поточне (тактичне) планування; 

− оперативно-календарне планування. 

Стратегічне планування – це процес здійснення сукупності 

систематизованих і взаємопов’язаних робіт щодо визначення 

довгострокової мети, напрямків діяльності окремого підприємства 

чи галузі народного господарства. Суть стратегічного планування 

полягає у виборі головних пріоритетів розвитку виробництва, в 

установленні термінів досягнення довгострокової мети. 

Стратегічний план визначає шляхи розвитку тої чи іншої галузі 

виробничої діяльності, орієнтує підприємство на ринки, де можливі 

кращі результати по реалізації своєї продукції, яку техніку та 

технологію впроваджувати в першу чергу, на які суміжні галузі слід 

орієнтуватися для досягнення конкретних позитивних результатів.  

Стратегічне планування здійснюється в процесі розробки 

довгострокових та середньострокових планів. 

Перспективне планування охоплює період в 5, 10, 15, 20 років. 

Такі плани визначають довгострокову стратегію підприємства, його 

науково-технічний, економічний та соціальний розвиток. 

Перспективний план розробляють на основі попереднього 

прогнозування.  

Середньострокове планування проводиться на період від 1 до 5 

років. На деяких підприємствах середньострокове планування 

об’єднують з поточним. В таких випадках розробляють п’ятирічний 

план, в якому перший рік деталізують до рівня поточного плану. 
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Поточне (тактичне) планування вважається процесом створення 

передумов для реалізації можливостей, що визначені на етапі 

стратегічного планування. В результаті поточного (тактичного) 

планування складають план економічного і соціального розвитку 

підприємства, який являє собою комплексну програму виробничої, 

господарської, економічної, соціальної діяльності на відповідний 

період. Поточний план дозволяє використати резерви підприємства 

для збільшення обсягів виробництва, зниження витрат, підвищення 

якості продукції тощо. На етапі поточного планування здійснюється 

обґрунтування плану роботи підприємства на рік, півріччя, квартал, 

місяць, забезпечується встановлення виробничих зв’язків між 

структурними підрозділами підприємства, методи їх взаємодії. 

Тема 3. Методологія, принципи, показники та зміст 

планування господарської діяльності.   
Під методологією планування розуміють систему підходів, 

принципів, показників, методів розробки і обґрунтування планових 

рішень. 

Основними складовими елементами методології планування є 

принципи, методи, показники. 

Принципи планування – це основні вихідні положення, правила 

формування, обґрунтування і організації розробки планових 

документів.  

 Основними методологічними принципами планування є: 

− принцип еволюційного розвитку; 

− принцип науковості, оптимальності; 

− принцип соціальної спрямованості; 

− принцип підвищення ефективності виробництва; 

− принцип пропорційності і збалансованості; 

− принцип пріоритетності. 

Принцип еволюційного розвитку передбачає врахування того, 

що виробничо-економічні процеси не відбуваються раптово, 

негайно. Для усвідомлення нових спрямувань і прийомів на 

виробництві та втілення їх у життя необхідна зміна психології 

людей та людських відносин, а для цього  потрібний певний період 

часу. До небажаних негативних результатів приводять рішення, що 

спрямовані на негайні принципові зміни у людських відносинах. 

Принцип науковості, оптимальності. Планові документи 

розробляють на основі використання економічних законів розвитку 
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суспільства і в планах відображаються науково обґрунтовані, 

оптимальні рішення на рівні підприємства, окремої території, 

держави в цілому, що забезпечують досягнення максимального 

соціально-економічного ефекту. Застосування наукового методу 

дозволяє об’єктивно оцінити  тенденції, обґрунтувати перспективи 

розвитку підприємства, розробити прогнози і техніко-економічне 

обґрунтування темпів і пропорцій економічного росту. 

Принцип соціальної спрямованості означає, що в плануванні 

діяльності підприємства необхідно враховувати інтереси людей, 

забезпечувати соціальні потреби.  

Принцип досягнення ефективного виробництва. Усі завдання, 

що передбачені в планах діяльності підприємства мають 

впроваджуватися з найменшими затратами, з максимальною 

економією суспільно необхідної праці при виготовленні одиниці 

продукції. Принцип реалізується через різноманітні форми 

ресурсозбереження, систему показників ефективності, що 

передбачають зниження матеріало- і енергомісткості виробництва, 

підвищення фондовіддачі тощо. 

Принцип пріоритетності. Необхідність вибору пріоритетних 

напрямків в діяльності підприємства  обумовлена вимогами ринку, 

обмеженістю ресурсів, невідкладністю виконання першочергових 

завдань, що визначаються державним замовленням. 

Принцип пропорційності і збалансованості. Ринковий механізм 

економіки забезпечує виробництво тієї продукції, яка задовольняє 

потреби споживачів. Однак принцип пропорційності і 

збалансованості може бути  реалізований в результаті 

загальнодержавного планування. Реалізація цього принципу 

передбачає: 

− еквівалентний обмін результатів виробничої діяльності у всіх 

сферах народного господарства; 

− рівновагу попиту та пропозиції, що стосується всіх галузей 

виробництва; 

− раціональне співвідношення між мінімально необхідними 

потребами і  наявними ресурсами. 

Системний аналіз застосовують для дослідження складних 

економічних проблем, роботи великих виробничих комплексів, 

важливих народногосподарських проектів. При цьому вивчення 

економічних аспектів органічно поєднується з аналізом технічних, 
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соціальних, демографічних і національних проблем, екологічних і 

політичних умов тощо.  
Усі показники плану економічного і соціального розвитку за 

своїм призначенням, змістом і формою можна розділити на 

натуральні та вартісні, кількісні та якісні, абсолютні та відносні, 

затверджені та розрахункові, норми і нормативи. 

Натуральні показники (виробництво продукції, виконані роботи, 

надані послуги) характеризують матеріальне виробництво, 

вимірюються в одиницях, які відображають основні фізичні 

властивості продукту та його призначення, які характеризують 

обсяги та особливості виконаних робіт, наданих послуг. Для більш 

детальної характеристики технічних характеристик товару та його 

споживчих властивостей встановлюють декілька одиниць виміру 

(наприклад, виробництво тканин – у погонних і у квадратних 

метрах). 

У тих випадках, коли планують випуск однакової за своїм 

призначенням продукції, використовують умовні одиниці виміру 

(наприклад, одиниці умовного палива, умовні банки тощо). 

До вартісних показників належать такі, що відображають  

грошову оцінку результатів діяльності підприємства, виготовленої 

продукції, виконаних робіт, наданих послуг. За їх допомогою 

визначають обсяг товарної, валової, реалізованої продукції, обсяг 

капітальних вкладень, результати економічної та соціальної 

діяльності підприємства. 

Кількісні показники використовують для виміру кількісної 

сукупності певних об’єктів, визначають обсяг, розміри, масштаби 

виробництва, руху товарів, виконання робіт. 

Якісні показники характеризують рівень розвитку явищ, 

процесів, їх якісні особливості, закономірності. Використовують 

для  планування та оцінки ефективності функціонування окремих 

ланок виробництва підприємства та використання  ресурсів.  

Кількісні та якісні показники плану розробляються в 

натуральному і вартісному виразі. 

Абсолютні показники характеризують число одиниць 

сукупності, її частин, груп. При плануванні з використанням 

абсолютних планових показників визначають планові завдання, які 

обчислюються як в натуральному, так і вартісному вимірі. 

Відносні показники характеризують міру співвідношення двох 
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показників і визначаються як результат від ділення однієї величини  

на іншу, яка використовується як базова, основна. Відносні 

показники показують динаміку, структуру відповідних величин, 

вимірюються у відсотках, питомій вазі. 

Затверджені показники відрізняються своїм конкретно адресним 

характером і являють собою форму доведення планів розвитку 

підприємства до виконавців. Затверджені показники доводяться до 

всіх керівників підрозділів підприємства із зазначенням термінів їх 

виконання та необхідних для цього трудових, матеріальних та 

фінансових ресурсів. 

Розрахункові показники носять інформаційний або аналітичний 

характер. В більшості випадків вони використовуються для 

визначення, обґрунтування, аналізу та характеристики показників 

при їх затвердженні. Важливими розрахунковими показниками, які 

використовують при розробці планів роботи підприємства є: 

виробничі потужності, розрахунки валової продукції, рівень 

використання основних фондів, матеріальних ресурсів, обсяги 

перевезень тощо. 

Тема 4. Характеристика основних методів планування 

Метод планування – спосіб обґрунтування рівня показника у 

майбутньому періоді. Вибір методу планування, що застосовується, 

визначається рядом факторів: ступенем складності показника, що 

розраховується, та його взаємозв’язку з іншими розділами плану; 

тривалістю планового періоду; забезпеченістю вихідною 

інформацією, організаційно-технічними можливостями її 

отримання, обробки та використання в планових розрахунках. 

Основними методами планування діяльності підприємства в 

сучасних умовах є: програмно-цільовий метод, балансовий метод, 

економіко-статистичний метод, факторно-аналітичний метод, метод 

техніко-економічних розрахунків, економіко-математичні та 

евристичні методи. 

Застосування програмно-цільового методу передбачає первісне 

визначення цільової функції діяльності підприємства на ринку – 

обсягу необхідного прибутку, який і стає основою розробки 

планових показників з інших розділів плану, перш за все обсягу 

товарообороту, поточних витрат та доходів підприємства. 

Розраховані у такий спосіб показники плану слід розглядати як 

цільові, необхідні та оцінювати можливість їх досягнення з 
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допомогою інших методів. 

Відхилення між цільовим значенням показника та його рівнем, 

розрахованим іншими методами (з урахуванням наявних можливос-

тей) визначають розмір резервів підвищення ефективності 

діяльності, які повинні бути знайдені та мобілізовані. 

Балансовий метод планування використовується для розрахунку 

взаємопов’язаних показників плану, а також для узгодження потреб 

та ресурсів підприємства, виходячи з обраних пріоритетів.  

Кожний баланс складається з визначених статей, в яких вказую-

ться розміри окремих видів ресурсів (можливості закупки товарів, 

отримання основних фондів, утворення фінансових ресурсів та 

інше), а також визначається потреба підприємства в їх утворенні за 

окремими напрямками використання. Економічне обґрунтування 

показників статей балансу - самостійний етап планування, а 

балансовий метод дозволяє лише забезпечити та проконтролювати 

необхідну відповідність між ними. 

Широке розповсюдження в практиці роботи підприємства 

отримали різні економіко-статистичні методи: середньорічних та 

ковзних темпів росту, темпових співвідношень, коефіцієнта 

еластичності, рівневих показників та інше. В основі всіх 

перерахованих методів лежить вивчення динаміки досліджуваного 

показника в ретроспективному періоді та екстраполяція наявних 

тенденцій на майбутнє. Ці методи досить прості у використанні, не 

потребують додаткової інформації. Разом з цим, їх застосування в 

сучасних умовах потребує забезпечення порівняльності  показників, 

перш за все за пінами та умовами здійснення господарсько-

фінансової діяльності, формами та інструментами державного 

регулювання торговельної діяльності, зокрема механізму 

оподаткування та інше. Без виконання умов порівняльності дані 

методи не можуть дати об’єктивного результату. 

Більш реальне значення планових показників дозволяє 

визначити факторно-аналітичний метод планування. Даний метод 

коригує результати отриманих в ході застосування економіко-

статистичних методів, з врахуванням експертної або кількісної 

оцінки прогнозованої зміни окремих факторів, що впливають на 

умови діяльності підприємства та значення планованих показників. 

Найбільш точні, але й найбільш трудомісткі результати дає 

застосування методів техніко-економічних розрахунків (прямого  
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рахунку). Вони базуються на застосуванні прогресивних норм та 

нормативів витрачення окремих видів ресурсів на одиницю 

товарообороту, діючих тарифів, розцінок, норм, ставок та інше. При 

цьому розмір показника визначається за елементами шляхом 

кількісної оцінки всіх факторів, що впливають на його величину. 

Використання широкого спектра економіко-математичних мето-

дів дозволяє на базі застосування сучасних засобів обчислювальної 

техніки вирішити завдання оптимізації планів. З цією метою 

розробляється алгоритмічна модель окремих показників плану, яка 

за допомогою математичних формул, нерівностей, обмежень описує 

взаємозв’язки між показниками, граничний розмір використання 

ресурсів та критерій оптимізації плану. 

Тема 5. Інформаційна база для здійснення аналізу 

виробничо-економічної діяльності АТП. Основні напрями 

аналізу виробничо-економічної діяльності автотранспортного 

підприємства 

Під організаційно-технічним рівнем виробництва 

автотранспортного підприємства розуміють ступінь досконалості і 

стану технічної бази, організації виробництва і управління, які 

визначають якісне виконання планів. 

Організаційно-технічний рівень виробництва визначається 

трьома групами факторів.  

Фактори першої групи називаються науково-технічними. До 

даної групи відносять фактори, які характеризують стан і 

досконалість засобів виробництва (фізичний і моральний знос 

рухомого складу, обладнання інших основних виробничих фондів і 

ступінь їх оновлення; відповідність рухомого складу характеру 

вантажів, що перевозяться, впровадження механізації і 

автоматизації виробничих процесів і інше). 

Другу групу складають організаційно-виробничі, які 

характеризують рівень спеціалізації і концентрації підприємства, 

організації виробничих процесів і праці. 

Третя група факторів характеризує організацію управління і 

включає адміністративні і економічні методи організаційної дії на 

всі сторони виробничого процесу АТП. 

В результаті такого групування факторів аналіз організаційно 

технічного рівня виробництва здійснюється за такими напрямками: 

1. Аналіз показників науково-технічного рівня виробництва. 
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2. Аналіз рівня організації виробництва. 

3. Аналіз рівня управління.        

Тема 6. Методи економічного аналізу 

Під методом економічного аналізу розуміють науково-

обгрунтовану систему категорій, принципів та прийомів 

економічного аналізу, що забезпечують необхідну економічну 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень та для 

потреб інших зацікавлених сторін.   

Основним елементом методу є сукупність загальнонаукових та 

специфічних способів і  методичних прийомів дослідження.  

До загальнонаукових прийомів  відносяться: 

� Індукція 

� Дедукція 

� Аналіз і синтез 

� Аналогія 

� Абстрагування. 

 До основних специфічних методичних прийомів економічного 

аналізу  відносять: 

� Спостереження 

� Порівняння 

� Класифікація, моделювання 

� Системний  

� Елімінування 

� Графічний 

� Балансовий. 

Основним методом пізнання дійсності є діалектичний, який 

передбачає вивчення предмета дослідження у розвитку. 

Особливостями методу економічного аналізу є: 

- використання системи показників, що характеризують 

діяльність суб’єкта господарювання; 

- вивчення причин зміни показників; 

- вивчення та вимірювання взаємозв’язків показників. 

Об’єктами економічного аналізу є явища, процеси, відносини, 

фінансові результати, матеріальні, трудові, фінансові, інформаційні 

ресурси суб’єктів господарювання. 

Методика економічного аналізу – це регламентована 

послідовність застосування загальнонаукових та специфічних 

прийомів дослідження об’єктів економічного аналізу. 
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   Будь-яка методика економічного аналізу передбачає виконання 

такого алгоритму:  

1) Перевірка достовірності інформаційної бази аналізу. 

2) Ознайомлення з наказом про облікову політику. 

3) Розрахунок динаміки обраних для аналізу показників.    

4) Оцінка поведінки показників (позитивна чи негативна 

динаміка, стійкий чи нестійкий характер динаміки). 

5) У випадку виявлення стійких негативних тенденцій 

проводиться факторний аналіз для того, щоб визначити, які фактори 

в кожному періоді негативно впливали на результуючий показник. 

6) Для мінімізації або нейтралізації негативних впливів 

розробляються заходи кадрового, інноваційного, інвестиційного, 

виробничого та фінансового менеджменту. 

7) Визначення джерел коштів для реалізації запропонованих 

заходів в межах фінансових ресурсів підприємства. 

Тема 7. Аналіз виконання плану вантажних та пасажирських 

перевезень 

Виконання плану перевезень є основним і головним завданням 

АТП. Результати виконання плану перевезень обов’язково 

відображаються на виконанні плану по багатьох показниках, 

наприклад: собівартості, доходах, прибутку, рентабельності. 

Відповідно, ступінь виконання плану перевезень є функцією 

багатьох факторів, які залежать від роботи підприємства 

(організація маршрутів, правильне використання рухомого складу 

при перевезенні  вантажів і пасажирів, раціональна організація 

технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, організація 

матеріально-технічного забезпечення і т.д.), так і незалежних від 

нього. 

Умовою позитивної оцінки діяльності АТП є виконання завдань 

за всіма основними показниками і видами перевезень. 

Аналіз виконання плану перевезень включає: 

1. При перевезенні вантажів: оцінку виконання заданого обсягу 

перевезень в цілому та за основними видами вантажів; 

характеристику виконання плану за клієнтами, а також 

термінами автомобільних перевезень; 

2. При перевезенні пасажирів – оцінку виконання плану за 

кількістю перевезених пасажирів і виконаних пасажиро-
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кілометрів в цілому по підприємству і видах перевезень (міські, 

приміські, міжміські). 

3. Оцінку впливу окремих факторів на виконання заданого обсягу 

перевезень. 

4. Вивчення втрат і резервів росту обсягів перевезень. 

5. Розробку організаційно-технічних заходів щодо використання 

резервів і запобіганню втрат. 

6. Важливе значення при проведенні аналізу виробничо-

господарської діяльності  

АТП має аналіз впливу на виконання планових завдань техніко-

експлуатаційних показників, зокрема, часу перебування автомобіля 

в наряді, середньотехнічної швидкості, часу простоїв під 

навантаженням і розвантаженням, коефіцієнта використання 

пробігу, вантажопідйомності рухомого складу, коефіцієнта 

використання вантажопідйомності рухомого складу, довжини їздки 

і відстані перевезень, коефіцієнтів технічної готовності і випуску 

автомобілів на лінію.     

Тема 8. Аналіз ефективності використання виробничих 

фондів та їх планування 

Аналіз використання основних фондів включає: 

- характеристику структури основних фондів і технічного стану 

основних виробничих фондів автотранспортного підприємства; 

- аналіз показників використання основних виробничих фондів; 

- визначення впливу використання основних виробничих фондів 

на обсяг перевезень та висновки з аналізу. 

При аналізі структури основних фондів необхідно визначити 

співвідношення основних виробничих фондів і невиробничих 

фондів. Ефективність використання основних виробничих фондів 

залежить від їх технічного стану, який характеризується 

коефіцієнтом зносу  та коефіцієнтом оновлення фондів. Загальним 

показником, який характеризується ефективність використання 

основних виробничих фондів є фондовіддача.  

Основним завданням аналізу виконання плану технічного 

обслуговування та ремонту автомобілів є виявлення причин, які 

заважають своєчасно і якісно виконувати всі види технічного 

обслуговування і ремонту, та розробка конкретних заходів, 

спрямованих на усунення недоліків, підвищення якості 
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обслуговування, виявлення резервів кращого використання 

виробничої бази та її вдосконалення. 

Аналіз технічного обслуговування і ремонту автомобілів 

проводиться в таких напрямках: 1) Аналіз виконання норм пробігу 

до технічного обслуговування і ремонту; 2) Аналіз кількості 

технічних обслуговувань і ремонтів, передбачених планом. 

Тема 9. Аналіз експлуатаційних витрат, собівартості 
перевезень, чисельності працівників та продуктивності праці 

Аналіз собівартості перевезень має визначити, наскільки 

змінилась собівартість в порівнянні з плановим показником, за 

якими статтями витрати збільшились і за якими зменшились, які 

фактори і в якій мірі вплинули на рівень собівартості. 

Аналіз собівартості необхідно проводити в такій послідовності: 

1. Визначити відхилення від плану загальної суми витрат та 

кожної статті витрат. 

2. Визначити основні причини економних та неекономних 

витрат   засобів. 

3. Визначити вплив на собівартість зміни витрат і обсягів 

роботи. 

4. Проаналізувати зміну частки постійних та змінних витрат, 

заробітної плати водіїв в собівартості; врахувати зміну техніко-

економічних показників. 

 Аналіз собівартості перевезень проводиться по кожній моделі 

автомобілів і в цілому по АТП. 

При аналізі матеріально-технічного постачання необхідно 

враховувати своєчасне і якісне складання заявок на необхідні 

підприємству матеріальні ресурси та ступінь їх задоволення; 

використання виділених фондів на постачання; заключення 

договорів з постачальниками і контроль за їх виконанням; санкції 

до постачальників за невиконання або порушення умов договорів 

постачання матеріальних ресурсів; правильність їх проходження і 

ступінь задоволення; своєчасність надходження запасних частин, 

матеріалів і т.д., їх якість, випадки збоїв у виробництві, простоїв 

автомобілів, обладнання, працівників у зв’язку з відсутністю 

матеріалів або низькою їх якістю. 

Аналіз витрат палива і матеріалів на експлуатацію рухомого 

складу необхідно здійснювати в такому порядку: 
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1. Виявлення забезпечення АТП паливом, мастильними і 

іншими експлуатаційними матеріалами. 

2. Визначення використання наявних в АТП палива, мастильних 

та інших матеріалів. 

Аналіз витрат  палива на одиницю транспортної роботи 

Тема 10.  Аналіз фінансових результатів діяльності АТП  
Основними показниками, які характеризують фінансові 

результати роботи підприємства є прибуток і рентабельність. 

Загальний балансовий прибуток АТП – це різниця між доходами, 

отриманими  в результаті всієї виробничо-господарської діяльності 

та загальними витратами, пов’язаними з його роботою. 

Рентабельність – це прибуток розрахований на 1 грошову 

одиницю вартості основних виробничих фондів і оборотних коштів. 

При проведенні аналізу прибутку необхідно враховувати вплив 

зміни собівартості перевезень та зміни обсягу перевезень, 

транспортно-експедиційного обслуговування, навантажувально-

розвантажувальних робіт і послуг. 

При здійсненні аналізу рентабельності необхідно враховувати 

зміну прибутку на 1 гривню доходів, зміну показників 

використання основних виробничих фондів, зміну показників 

оборотності оборотних коштів. 

Порівняльний аналіз передбачає вивчення і порівняння 

результатів роботи групи АТП. При цьому вирішуються такі 

питання: визначається коло проблем, які підлягають вирішенню 

окремими підприємствами для ліквідації наявних в їх діяльності 

недоліків. 

Порівняння доцільно проводити тоді, коли підприємства 

виконують однакові перевезення, які здійснюються в однакових 

умовах організації виробництва, крім того, підприємства схожі по 

технічному оснащенню. В такому випадку відмінності пояснюються 

якістю роботи порівнюваних підприємств. Порівняння в таких 

випадках можна проводити по всіх показниках, які характеризують 

господарську діяльність АТП.   
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3. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Таблиця 1.2 

Вибір вихідних даних до виконання контрольної роботи 

№
 

в
ар
іа
н
ту

 

Т
ем

а 
1
 

Т
ем

а 
2
 

Т
ем

а 
3
 

Т
ем

а 
4
 

Т
ем

а 
5
 

Т
ем

а 
6
 

Т
ем

а 
7
 

Т
ем

а 
8
 

Т
ем

а 
9
 

Т
ем

а 
1

0
 

за
д
ач
і 

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

00 1 5 12 15 21 25 41 51 56 61 1 

01 2 6 13 16 22 26 42 52 57 62 2 

02 3 7 14 17 23 27 43 53 58 63 3 

03 4 8 12 18 24 28 44 54 59 64 4 

04 1 9 13 19 21 29 45 55 60 61 5 

05 2 10 14 20 22 30 46 51 56 62 6 

06 3 11 12 15 23 31 47 52 57 63 7 

07 4 5 13 16 24 32 48 53 58 64 8 

08 1 6 14 17 21 33 49 54 59 61 9 

09 2 7 12 18 22 34 50 55 60 62 10 

10 3 8 13 19 23 35 41 51 56 63 1 

11 4 9 14 20 24 36 42 52 57 64 2 

12 1 10 12 15 21 37 43 53 58 61 3 

13 2 11 13 16 22 38 44 54 59 62 4 

14 3 5 14 17 23 39 45 55 60 63 5 

15 4 6 12 18 24 40 46 51 56 64 6 

16 1 7 13 19 21 25 47 52 57 61 7 

17 2 8 14 20 22 26 48 53 58 62 8 

18 3 9 12 15 23 27 49 54 59 63 9 

19 4 10 13 16 24 28 50 55 60 64 10 

20 1 11 14 17 21 29 41 51 56 61 1 

21 2 5 12 18 22 30 42 52 57 62 2 

22 3 6 13 19 23 31 43 53 58 63 3 

23 4 7 14 20 24 32 44 54 59 64 4 

24 1 8 12 15 21 33 45 55 60 61 5 

25 2 9 13 16 22 34 46 51 56 62 6 

26 3 10 14 17 23 35 47 52 57 63 7 

27 4 11 12 18 24 36 48 53 58 64 8 

28 1 5 13 19 21 37 49 54 59 61 9 

29 2 6 14 20 22 38 50 55 60 62 10 

30 3 7 12 15 23 39 41 51 56 63 1 

31 4 8 13 16 24 40 42 52 57 64 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

прод. табл. 1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 1 9 14 17 21 25 43 53 58 3 

33 2 10 12 18 22 26 44 54 59 4 

34 3 11 13 19 23 27 45 55 60 5 

35 4 5 14 20 24 28 46 51 56 6 

36 1 6 12 15 21 29 47 52 57 7 

37 2 7 13 16 22 30 48 53 58 8 

38 3 8 14 17 23 31 49 54 59 9 

39 4 9 12 18 24 32 50 55 60 10 

40 1 10 13 19 21 33 41 51 56 1 

41 2 11 14 20 22 34 42 52 57 2 

42 3 5 12 15 23 35 43 53 58 3 

43 4 6 13 16 24 36 44 54 59 4 

44 1 7 14 17 21 37 45 55 60 5 

45 2 8 12 18 22 38 46 51 56 6 

46 3 9 13 19 23 39 47 52 57 7 

47 4 10 14 20 24 40 48 53 58 8 

48 1 11 12 15 21 25 49 54 59 9 

49 2 5 13 16 22 26 50 55 60 10 

50 3 6 14 17 23 27 41 51 56 1 

51 4 7 12 18 24 28 42 52 57 2 

52 1 8 13 19 21 29 43 53 58 3 

53 2 9 14 20 22 30 44 54 59 4 

54 3 10 12 15 23 31 45 55 60 5 

55 4 11 13 16 24 32 46 51 56 6 

56 1 5 14 17 21 33 47 52 57 7 

57 2 6 12 18 22 34 48 53 58 8 

58 3 7 13 19 23 35 49 54 59 9 

59 4 8 14 20 24 36 50 55 60 10 

60 1 9 12 15 21 37 41 51 56 1 

61 2 10 13 16 22 38 42 52 57 2 

62 3 11 14 17 23 39 43 53 58 3 

63 4 5 12 18 24 40 44 54 59 4 

64 1 6 13 19 21 25 45 55 60 5 

65 2 7 14 20 22 26 46 51 56 6 

Контрольна робота може бути рукописна або друкована і 

виконується українською мовою на одній стороні білого аркушу 

формату А4 (210x 297) або в зошиті в клітинку (А5 формату). 
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Текст розташовується на сторінці з дотриманням таких полів: 

ліве - 30мм; праве - 10 мм; верхнє та нижнє - по 20 мм. При 

комп'ютерному наборі слід використовувати шрифт Times New 

Roman, 14 кеглів. Відстань між рядками тексту складає 1,5 

інтервали. Загальний обсяг роботи повинен складати не більше 20 

сторінок. 

Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається з титульної 

сторінки (дод. 1). Другою сторінкою є зміст. Проте номер сторінки 

на титульній сторінці не проставляється. На інших сторінках номер 

сторінки вказується арабськими цифрами внизу сторінки по центру. 

 Структура контрольної роботи: 

- титульна сторінка (дод.1);  

- зміст; 

- текст (теоретична частина, практична частина); 

- використана література.   

При виконання практичної частини, спочатку переписується 

повністю умова задача, а потім вже сам розв’язок (розрахунок та 

обов’язково висновок). 

Після списку використаної літератури контрольна робота 

підписується так: 

Склав (ла) 

ст.6 курсу…гр.ОПУАТ )прізвище,ініціали()підпис(   

Дата 

 

Контрольну роботу з дисципліни «Планування та аналіз 

виробничо-економічної діяльності АТП» студент представляє на 

кафедру управління транспортною інфраструктурою за 10 днів до 

початку сесії, для того, щоб викладач вчасно перевірив її до іспиту 

(доказом є відповідний запис викладача на титулці – “зараховано”,  

“на доопрацювання” або “не зараховано”).  

 

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ 
ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Тема 1. Планування господарської діяльності як важлива 

умова фінансової стійкості та рентабельності підприємств в 

ринкових умовах господарювання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

1. Зміст та основні завдання дисципліни „Планування та аналіз 

виробничо-економічної діяльності АТП”.  

2. Сутність поняття планування в сучасних умовах 

господарювання.  

3. Поняття економічного аналізу, його роль в умовах ринкових 

відносин.  

4. Предмет, об’єкт, суб’єкт планування діяльності АТП.  

Тема 2. Форми планування, види та система планів 

діяльності підприємства 

5. Форми планування.  

6. Види планів.  

7. Система планів діяльності АТП.  

8. Основні показники в плануванні діяльності АТП.  

9. Директиване та індикативне планування.  

10. Стратегічне та тактичне планування.  

11. Довгострокове, середньострокове, короткострокове 

планування, оперативне планування. 

Тема 3. Предмет, завдання та зміст планування 

господарської діяльності. Системний підхід до аналізу 

господарської діяльності.  
12. Предмет та завдання економічного планування. 

13. Принципи та етапи проведення планування. 

14. Системний підхід до вивчення господарської діяльності  як 

важлива особливість методу аналізу господарської діяльності.  

Тема 4. Характеристика основних методів планування 

15. Методологія планування, принципи планування, загальна 

характеристика методів планування.  

16. Балансовий метод.  

17. Нормативний метод.  

18. Програмно-цільовий метод.  

19. Метод оптимізації планових рішень.  

20. Методи прийняття перед планових рішень. 

Тема 5. Інформаційна база для здійснення аналізу 

виробничо-економічної діяльності АТП. Основні напрями 

аналізу виробничо-економічної діяльності автотранспортного 

підприємства 
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21. Види та взаємозв’язок показників економічного аналізу. 

Основні показники, що використовуються в аналізі виробничо-

господарської діяльності АТП.  

22. Організація аналітичної роботи на АТП 

23. Етапи проведення аналітичної роботи на АТП 

24. Джерела інформації для проведення аналітичної роботи на 

підприємстві 

Тема 6. Методи економічного аналізу 

25. Сутність методу економічного аналізу. Класифікація методів 

аналізу 

26. Метод порівняння показників 

27. Метод ланцюгових підстановок 

28. Метод розрахунку різниць 

29. Метод вирівнювання початкових точок аналізу 

30. Класифікація методів аналізу.  

31. Метод порівняння.  

32. Метод групування.  

33. Метод виділення вузьких місць і ведучих ланок.  

34. Метод ланцюгових підстановок.  

35. Метод розрахунку абсолютних різниць.  

36. Метод розрахунку відносних різниць.  

37. Метод деталізації даних за місцем та часом здійснення 

господарської діяльності.  

38. Метод дольової участі.  

39. Графічні методи.  

40. Індексний метод.  

Тема 7. Аналіз виконання плану вантажних та пасажирських 

перевезень 

41.  Аналіз виконання плану перевезення вантажів 

42. Аналіз часу перебування автомобіля в наряді 

43. Аналіз часу простою під завантаженням і розвантаженням 

44.Аналіз коефіцієнта використання пробігу 

45. Аналіз вантажопідйомності рухомого складу 

46. Аналіз коефіцієнта використання вантажопідйомності 

47. Аналіз відстані перевезень  

48. Аналіз коефіцієнтів технічної готовності і випуску автомобілів 

на лінію 
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49. Аналіз впливу експлуатаційних показників на виконання плану 

перевезення вантажів 

50. Аналіз виконання плану перевезень пасажирів 

Тема 8. Аналіз ефективності використання виробничих 

фондів та їх планування 

51. Аналіз виконання плану технічного обслуговування 

52. Аналіз затрат на  технічне обслуговування 

53.Аналіз виконання плану по ремонту автомобілів 

54. Аналіз структури і технічного стану основних виробничих 

фондів 

55. Аналіз показників використання рухомого складу 

Тема 9. Аналіз експлуатаційних витрат, собівартості 
перевезень, чисельності працівників та продуктивності праці 
56. Аналіз витрат  палива і матеріалів на експлуатацію 

рухомого складу 
57. Аналіз витрат  матеріалів на ремонт автомобілів 

58. Аналіз загальної суми витрат 

59. Аналіз впливу на собівартість зміни витрат і обсягів виконаних 

робіт 

60. Аналіз частки змінних, постійних витрат та заробітної плати 

водіїв у собівартості 

Тема 10.  Аналіз фінансових результатів діяльності АТП  
61. Аналіз доходів 

62. Аналіз прибутку та факторів, що на нього впливають 

63. Аналіз рентабельності та факторів, що на неї впливають 

64. Порівняльний аналіз діяльності АТП 

 

5. ПЕРЕЛІК ЗАДАЧ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ 
ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Задача №1  

Провести аналіз структури обсягів перевезень за видами 

вантажів і визначити вплив структурних зрушень на виконання 

плану перевезень. Вихідні дані подані в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Вихідні дані 

Назва вантажу 
Обсяг перевезень, т 

план звіт 

Молоко 7000 7800 

Цукор 22000 19200 

Крупа 8200 8100 

Борошно  2100 2400 

Всього  39300 37500 

 

Задача №2 

Провести аналіз структури обсягів перевезень за видами 

вантажів і визначити вплив структурних зрушень на виконання 

плану перевезень. Вихідні дані подані в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Вихідні дані 

Назва вантажу 
Обсяг перевезень, т 

план звіт 

Молоко 9000 9800 

Цукор 5200 5100 

Крупа 1100 1700 

Мука  8500 10000 

Всього  23800 26600 

 

Задача №3 

Провести аналіз динаміки обсягів перевезень за три роки. 

Вихідні дані подані в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Вихідні дані 

Показники 2006 2007 2008 

Обсяг 

перевезень, тис.т. 
15000 15600 17000 

 

Задача №4 

Провести аналіз динаміки обсягів перевезень за три роки. 

Вихідні дані подані в таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4 

Вихідні дані 

Показники 2006 2007 2008 

Обсяг 

перевезень, тис.т. 
10200 10500 10620 

 

Задача №5 

Провести аналіз динаміки обсягів перевезень за три роки. 

Вихідні дані подані в таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 

Вихідні дані 

Показники 2006 2007 2008 

Обсяг 

перевезень, тис.т. 
8200 8000 75000 

 

Задача №6 

Провести аналіз виконання плану перевезень за видами 

вантажів і клієнтами за даними таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 

Вихідні дані 

Назва підприємства Вид вантажу Обсяг перевезень, тис. т 

План  Факт 

Молокозавод молоко 306 321,8 

Райспоживспілка  цукор 75,9 76,9 

крупа 82,0 73,7 

м’ясо 61,5 64,4 

мука - 22,3 

всього 219,4 237,3 

Пекарня  хліб 27,5 288 

ВАТ «Жайвір» дріжджі 48,0 51,0 

Всього по АТП - 600,9 638,9 

 

Задача №7 

Провести аналіз виконання плану за експлуатаційними 

показниками (табл.4.7) використовуючи метод порівняння. 
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Таблиця 4.7 

Вихідні дані 

Показники план факт 

1. Середньоспискова кількість авто, од. 418 412 

2. Коефіцієнт технічної готовності рухомого складу 0,75 0,78 

3. Середня вантажопідйомність авто, т 6,2 5,49 

4. Загальний пробіг, тис. км 10393,0 11894,0 

5. Загальний обсяг перевезень, тис. т. 4545,0 4794,5 

6. Вантажооборот, тис.т.км 67400,0 84323,6 

 

Задача №8 

Провести аналіз виконання плану перевезень пасажирів в 

цілому по парку і по окремих маршрутах. Вихідні дані подані в 

таблиці 4.8. 

Таблиця 4.8 

Вихідні дані 

№ маршруту 
Пасажирооборот, тис. пас.км. 

план факт 

1 60 65 

2 70 70 

3 50 47 

4 80 82 

5 - 40 

Всього 260 304 

 

Задача №9 

Проаналізувати використання основних виробничих фондів. 

Вихідні дані подані в таблиці 4.10. 

Таблиця 4.10 

Вихідні дані 

Показники План Звіт 

1. Доходи, тис.грн 7500 7560 

2. Середньорічна вартість ОВФ 3400 
3100,5 
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Задача №10 

Провести аналіз витрат палива на 1 ткм використовуючи 

метод ланцюгових підстановок. Вихідні дані представлені в таблиці 

4.11. 

Таблиця 4.11 

Вихідні дані 

Показники План Факт 

Витрати палива на 1 км пробігу, л 0,459 0,474 

Середня вантажопідйомність автомобіля, т 4,87 4,76 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності 1,003 1,039 

Коефіцієнт використання пробігу 0,75 0,86 

Витрати палива на 1 ткм, л/ткм 0,1545 0,1444 

 

 

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ 
Наведемо приклад розрахунку задач №1 та №2. 

Задача №1 

Провести аналіз структури перевезень за видами вантажів та 

визначити вплив “структурних зрушень” на виконання плану 

перевезень. Вихідні дані представлені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Вихідні дані 

Вид вантажу Обсяг перевезень, т 

План Факт 

Молоко 89720 91443 

Цукор 4105 3635 

Крупа 12247 13368 

борошно 6078 7292 

Всього 112150 115738 

Розв’язок: 

1. Проводимо розрахунок: 

- Виконання плану, %; 

- Структура планового обсягу перевезень; 

- Структура звітного обсягу перевезень; 

- Вплив структурних зрушень на виконання плану. 
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Результати розрахунків заносимо до таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2. 

Результати розрахунків 

Назва 

вантажу 
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План Звіт 

Молоко 89720 91443 101,92 0,800 0,790 +1,54 

Цукор 4105 3635 88,55 0,037 0,031 -0,42 

Крупа 12147 13368 109,15 0,109 0,116 +1,00 

Борошно 6078 7292 119,97 0,054 0,063 +1,08 

Всього 112150 115738 103,2 1,000 1,000 +3,2 

2. Висновок:  

В цілому по АТП перевезено 115 738т вантажу, що становить 

103,2% від запланованого обсягу перевезень вантажу (або на 3,2 % 

більше). Найбільш питому вагу в перевезеннях становить – молоко, 

який складає приблизно 80 % від загального обсягу вантажу. 

Незважаючи на незначне зменшення (11,45%) обсягів перевезень 

цукру, обсяги по перевезеннях по інших видах вантажу були більші 

ніж передбачені за планом. Зокрема загальний результат 

перевиконання плану на 3,2 % було досягнуто за рахунок значного 

зростання перевезення молока, що збільшило цей показник на 

1,54% та крупи і муки (відповідно на 1,00 % і 1,08%). 

Приклад розрахунку задач№4, №5 та №5 

Задача №2. 

Провести аналіз динаміки обсягів перевезень, якщо обсяги 

перевезень за три роки складають: 

Таблиця 5.3 

Вихідні дані 

Показник 
Роки 

2010 2011 2012 

Обсяг 

перевезень, тис.т 
15000 15600 17000 
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Розв’язок: 

1. Проводимо розрахунок наступних показників: 

- Абсолютне відхилення (тис.т.); 

- Загальний приріст (тис.т.); 

- Середньорічний абсолютний приріст (тис.т.); 

- Темп росту, %; 

- Темпи приросту 5 до абсолютного рівня попереднього року; 

- Абсолютне значення 1% приросту (тис.т.). 

Результати обрахунків проводимо в табличній формі (табл.5.4). 

 

Таблиця 5.4 

Результати розрахунків 

Показник 
Роки 

2007 2008 2009 

1.Обсяг перевезень, тис.т. 15000 15600 17000 

2. Абсолютне відхилення  - 600 1400 

3. Загальний приріст, тис.т. 
1) 17000-15000=2000 

              2) 600+1400=2000 

4. Середньорічний 

абсолютний приріст, тис.т. 
Заг. Приріст/2=2000/2=1000 

5. Темп росту, % - 15600/15000=104 109 

6. Темп приросту, % - 4 9 

7. Абсолютне значення 1 % 

приросту, тис.т. (абсолютне 

відхилення/темп приросту) 

- 600/4=150 156 

3. Провести аналіз з обґрунтованими висновками 

З даних таблиці 5.4. можемо чітко сказати, що обсяги 

перевезень з роками зростають, про що свідчать всі показники. А 

саме це помітно при абсолютному відхиленні ( у 2011 році 

становить 600 тис.т., у 2012 – 1400 тис.т.), середньорічний 

абсолютний приріст за три роки склав 1000 тис.т. З абсолютного 

значення одного відсотка приросту, можна дійсно підтвердити 

інтенсивність праці підприємства на третьому році його існування, 

що становить 156 тис. т, на відміну від попереднього, який 

становить 150 тис.т. 
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На тенденцію зростання праці  підприємства могли вплинути 

такі чинники, як збільшення кількості автомобілів або взагалі 

оновлення рухомого складу із більшою вантажопідйомністю, 

більша кількість замовлень, зменшення часу в наряді, а також інші 

показники. 
 

Приклад розрахунку задачі №6. 

 

Задача №3 

Провести аналіз виконання плану перевезення за видами 

вантажу та клієнтами (замовниками). Вихідні дані представлені в 

таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 

Вихідні дані 

Назва підприємства Вид вантажу Обсяг перевезень, тис. т 

план факт 

Молокозавод молоко 305,4 321,8 

Райспоживспілка цукор 75,2 76,9 

крупа 81.0 73,7 

м’ясо 61,5 64,4 

борошно - 22,3 

всього 217,7 237,3 

Пекарня хліб 27,4 28,8 

ВАТ ”Жайвір” дріжджі 48.0 51,0 

Всього по АТП  598,5 638,9 

 

Розв’язок: 

1. Проводимо розрахунок: 

- виконання плану; 

- розподіл звітного обсягу перевезень в межах плану; 

- розподіл звітного обсягу перевезень в зверх плану; 

- розподіл звітного обсягу перевезень не передбачено планом. 

Результати розрахунків заносимо до таблиці 5.6. 
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Таблиця 5.6 

Результати розрахунків 

Назва 

підприємства 

Вид 

вантажу 

Обсяг 

перевезень, 

тис.т. 
Вико

нанн

я 

план

у,% 

Розподіл звітного 

обсягу перевезень, 

тис.т. 

План Звіт 

В
 м
еж

ах
 

п
л
а
н
у

 

З
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х
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у

 

Н
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ер
ед
б
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е
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п
л
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Молокозавод молоко 305,4 321,8 105,4 305,4 16,4 - 

Райспоживсп

ілка 

цукор 75,2 76,9 102,3 75,2 1,7 - 

крупа 81,0 73,7 91,0 73,7 - - 

м’ясо  61,5 64,4 104,7 61,5 2,9 - 

борошно - 22,3 - - - 22,3 

всього 217,7 237,3 109,0 210,4 4,6 22,3 

Пекарня Хліб 27,4 28,8 105,1 27,8 1,4 - 

Тароремонтн

ий завод 

тара 48,0 51,0 106,3 48,0 3,0 - 

Всього по 

АТП 

- 598,5 638,9 106,8 591,2 25,4 22,3 

Відсоток по 

плану 

- - - - 98,8 4,2 3,7 

2. Зробити обґрунтований висновок: 

В цілому по АТП перевезено вантажу в обсязі на 638,9 тис.т., що 

становить 106,8 % від запланованого обсягу перевезень. Якщо 

аналізувати виконання планових завдань використовуючи розподіл 

звітного обсягу перевезень, що виконано межах плану, то відсоток 

виконання плану становить 98,8 %.  

 

Приклад розрахунку задачі №7. 

Задача №4 

Провести аналіз виконання плану за експлуатаційними 

показниками. Вихідні дані представлені в таблиці 5.7 
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Таблиця 5.7 

Вихідні дані 

Показники План Звіт 

Середньоспискова кількість автомобілів, 

од. 

416,2 412,9 

Коефіцієнт технічної готовності рухомого 

складу 

0,755 0,763 

Середня вантажопідйомність ходового 

автомобіля, т 

5,22 5,49 

Час знаходження автомобіля в наряді, год. 11,55 11,08 

Автомобіле-дні в господарстві 152329,0 151118,0 

Загальний пробіг, тис. км 

в т.ч. пробіг з вантажем, тис. км 

20379,0 22123,9 

10393,0 11894,0 

Обсяг перевезень, тис. т 

в т.ч. на причепах, тис. т 

4545,0 4794,5 

456,0 403,7 

Вантажооборот, тис. ткм 

в т.ч. на причепах, тис. ткм 

67400,0 84323,6 

13140,0 17507,6 

Розв’язок: 

1. Проводимо розрахунок темпу росту та відхилення. Результати 

заносимо до таблиці 5.8.  

Таблиця 5.8 

Вихідні дані 

Показники План Звіт 

Виконання 

плану     

(темп 

росту),% 

1 2 3 4 

Середньоспискова кількість 

автомобілів, од. 416,2 412,9 99,2 

Коефіцієнт технічної 

готовності рухомого складу 0,755 0,763 101,1 

Середня 

вантажопідйомність 

ходового автомобіля, т 5,22 5,49 105,2 

Час знаходження автомобіля 

в наряді, год. 11,55 11,08 95,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

продов. табл. 5.8. 

1 2 3 4 

Автомобіле-дні в 

господарстві 152329,0 151118,0 99,2 

Загальний пробіг, тис. км 

  в т.ч. пробіг з вантажем, 

тис. км 

20379,0 22123,9 108,6 

10393,0 11894,0 114,4 

Обсяг перевезень, тис. т 

  в т.ч. на причепах, тис. т 

4545,0 4794,5 105,5 

456,0 403,7 88,5 

Вантажооборот, тис. ткм 

    в т.ч. на причепах, тис. 

ткм 

67400,0 84323,6 125,1 

13140,0 17507,6 133,2 

2. Провести аналіз з обґрунтованими висновками 

Висновок: При порівнянні планових і звітних даних, наведених в 

таблиці можна зробити наступні висновки: план як по обсягу 

перевезень, так і по вантажообороту перевиконаний при  меншій 

кількості автомобілів. Однією із причин перевиконання плану по 

вантажооборту є збільшення середньої відстані перевезень, 

особливо при перевезенні вантажів на автопоїздах (план по обсягу 

перевезень на причепах виконаний на 88,5%, а по вантажообороту – 

на 133,2%. Збільшення виробітку в тонно-кілометрах і зменшення в 

тоннах спостерігається при збільшенні відстані перевезень 

вантажу). 

Оскільки, пробіг із вантажем збільшився на 14,4%, а загальний 

пробіг тільки на 8,6%, що зумовлено збільшенням технічної 

швидкості руху і зменшенням простою під навантаженням-

розвантаженням. 

Про роботу автомобілів на лінії з більшою, ніж було 

заплановано, продуктивністю свідчить те, що час перебування 

автомобілі в наряді виконано лише на 95,5%. Сприяла виконанню 

плану перевезень і хороша робота технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів, що підтверджується збільшенням коефіцієнта 

технічної готовності парку.  

Приклад розрахунку задачі №8. 

Задача №5 

Провести аналіз виконання плану перевезень пасажирів в цілому 

по парку і по окремих маршрутах. Вихідні дані представлені в 

таблиці 5.9. 
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Таблиця 5.9 

Вихідні дані 

№ маршруту 
Пасажирооборот, тис. пас.км. 

план факт 

1 50 55 

2 60 60 

3 40 37 

4 70 72 

5 - 30 

Всього 220 254 

 

Розв’язок: 

1. Проводимо розрахунок виконання планових завдань. 

Результати розрахунків заносимо до таблиці 5.10.  

Таблиця 5.10 

Вихідні дані 

№ 

маршруту 

Пасажирооборот, тис. пас-км Виконання 

планових завдань, 

% план факт 

1 50 55 110 

2 60 60 100 

3 40 37 93 

4 70 72 103 

5 - 30 - 

Всього 220 254 116 

1. Висновок: 

Вцілому по АТП пасажирооборот становить 254 тис. пас.-км., що 

на 16 % більше, що було заплановано. Перевиконання планових 

завдань було досягнуто за рахунок додаткового введення маршруту 

№5  30 тис. пас.-км, також збільшення обсягів перевезень по 

маршруту №1 та №4. 

Введення 5-го маршруту було заплановано з потребою в 

перевезеннях пасажирів до тієї “Нової” точки. 
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Приклад розрахунку задачі №9 

Задача №6 

Проаналізувати використання основних виробничих фондів. 

Вихідні дані представлені в таблиці 5.11. 

Таблиця 5.11 

Вихідні дані 

Показники План Звіт 

1. Доходи 6444 6331,2 

2.Середньорічна 

вартість ОВФ 

в т.ч. Транспортних 

засобів  

2866 

 

 

1729,5 

2665,6 

 

 

1630,8 

Розв’язок: 

1. Проводимо розрахунок виконання планових завдань та 

визначаємо фондовіддачу та фондоємність. Результати розрахунків 

заносимо до таблиці 5.12.  

Таблиця 5.12 

Вихідні дані 

Показники План Звіт Виконано планових 

завдань, % 

1. Доходи 6444 6331,2 98,2 

2. Середньорічна 

вартість ОВФ 

в т.ч. Транспортних 

засобів  

2866 

 

 

1729,5 

2665,6 

 

 

1630,8 

93,0 

 

 

94,3 

3. Фондовіддача 

а) ОВФ 

б) Рухомого складу 

 

2,25 

3,73 

 

2,38 

3,88 

 

105,8 

104,02 

4. Фондоємність  

а) ОВФ 

б) Рухомого складу 

 

0,44 

0,27 

 

0,42 

0,26 

 

95,5 

96,3 

2. Висновок: 

В цілому в звітному періоді АТП отримало в сумі 98,2%, що є 

меншим від планового. Відповідно середньорічна вартість в 

звітному періоді основних виробничих фондів (ОВФ) є меншою ніж 

в плановому. 

Фондовіддача збільшилась і становить 105,8%, це свідчить про 

ефективність АТП. 
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Приклад розрахунку задачі №10 

Задача №7 

Провести аналіз витрат палива на 1 ткм використовуючи метод 

ланцюгових підстановок. Вихідні дані представлені в таблиці 5.13. 

 

Таблиця 5.13 

Вихідні дані 

Показники План Факт 

Витрати палива на 1 км пробігу, л 0,449 0,454 

Середня вантажопідйомність автомобіля, т 4,77 4,66 

Коефіцієнт використання 

вантажопідйомності 

1,002 1,029 

Коефіцієнт використання пробігу 0,65 0,66 

Витрати палива на 1 ткм, л/ткм 0,14451 0,14344 

Розв’язок: 

1. Провести розрахунок виконання плану. Результати 

розрахунків  зводимо до таблиці 5.14. 

Таблиця 5.14 

Розрахунок виконання планових завдань, % 

Показники План Факт Виконання 

плану, % 

Витрати палива на 1 км 

пробігу, л 

0,449 0,454 101,1 

Середня вантажопідйомність 

автомобіля, т 

4,77 4,66 97,7 

Коефіцієнт використання 

вантажопідйомності 

1,002 1,029 102,7 

Коефіцієнт використання 

пробігу 

0,65 0,66 101,5 

Витрати палива на 1 ткм, л/ткм 0,14451 0,14344 99,3 

2. Проведемо розрахунок аналітичних величин, що дозволяють 

визначити ступінь впливу показників факторів. 

Витрати палива на 1 ткм розраховуються за формулою 

βγ ⋅⋅
=

q

кмq
q  
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1) Вплив зміни витрат палива на 1км пробігу  

ткмл
плпл

км

зв
q

а
qкк

q /1461,0
65.0002,177,4

454,0

пл
q

=
⋅⋅

=
⋅⋅

=
βγ

 

2) Вплив зміни середньої вантажопідйомності: 

ткмлплпл
км

пл
qа

qq /1479,0
65.0002,166,4

449,0
зв

q
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

βγ
 

3) Вплив зміни γ: 

ткмл
q

q
плзв

км

пл

а /1407,0
65.0029,177,4

449,0

qпл
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

βγ
γ  

4) Вплив зміни β: 

ткмлзвпл
км

пл
qа

q /1423,0
66.0002,177,4

449,0
пл

q
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

βγβ  

Вплив окремих факторів на витрати палива на 1 ткм в 

абсолютному виразі. Витрати палива на одиницю транспортної 

роботи в результаті збільшення витрат палива (qкм) на 1 км пробігу 

змінилась на таку величину: 

ткмл
планову

q
а
кмqкмq /0016,01445,01461,0 +=−=−=∆

ткмлqqq
а

q /0034,01445,01479,0qa =−=−=∆  

ткмлq /0038,01445,01407,0a −=−=∆ γ  

ткмлq /0022,01445,01423,0a −=−=∆ β  

3. Визначимо впливу факторів у відносних показниках: 

%1.1100
1445,0

0016,0
%100

q

q
Пл

qкк

qккм +==
∆

=∆q  

%35,2100
1445,0

0034,0

qq%
+==∆q  
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%63,2100
1445,0

0038,0
% −=

−
=∆ γq  

%52,1100
1445,0

0022,0
% −=

−
=∆ βq  

 

Результати розрахунків заносимо до таблиці 5.15. 

Таблиця 5.15 

Вплив показників факторів на аналітичний показник 

Показники 

В
и
к
о
н
ан
н
я
 

п
л
ан
у
, 
%

 

В
п
л
и
в
 н
а 

ан
ал
із

 

п
о
к
аз
н
и
к
ів

 в
 

аб
со
л
ю
т.

 

В
п
л
и
в
 н
а 

ан
ал
іт
и
ч
н
и
й

 

п
о
к
аз
н
и
к
, 
%

 

1. Витрати палива на 1 км пробігу, л 101,1 +0,0016 +1,1 

2.Середня вантажопідйомність авто, т  97,7 0,0034 +2,3 

3.Коефіцієнт використання 

вантажопідйомності 

102,7 -0,0038 -2,63 

4. Коефіцієнт використання пробігу  101,5 -0,0022 -2,63 

5. Витрати палива на 1ткм, л/ткм  99,3 - - 

 

Висновок: 

Отже витрати палива на 1ткм зменшилися на 0,7%, що є 

позитивним моментом в роботі діяльності АТП. Також зросла 

продуктивність автомобіля на 1т.км. Зміна структури 

автомобільного парку було зумовлено зміною середньої 

вантажопідйомності автомобіля. 
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7. Розподіл балів, що отримують студенти 

Розподіл балів, що отримують студенти під час іспиту 

представлено у табл.7.1. Шкала оцінювання за ЕСТS представлена у 

табл.7.2. 

Таблиця 7.1 

Розподіл балів, що присвоюється студентам для іспиту 

 

Поточне тестування Контро-

льна 

робота 

Іспит 

Сума 

Модуль 1 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

15 40 

 

 

100 20 25 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т 

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т 

9 

Т  

10 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

Т1, Т2…Т10 – теми змістових модулів 

 

Таблиця 7.2 

Шкала оцінювання за ЕСТS  

 

Сума балів за всі 

форми навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 
Для іспиту, курсової роботи 

90-100  А 
відмінно 

 

82-89  В 
добре 

74-81  С 

64-73  D 
задовільно 

60-63  Е 

35-59  FX 
незараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34  F 
незараховано з обов'язковим 

повторним вивченням курсу 
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