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ЕФЕКТИВНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ  

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Обґрунтовано необхідність оновлення рухомого складу  

автотранспортного підприємства. Проаналізовано ефективність  

придбання автомобілів різної вантажопідйомності за показниками чистої 

теперішньої вартості, коефіцієнтом вигоди – витрати, терміном окупнос-

ті, внутрішньої норми дохідності.  

Ключові слова: чиста теперішня вартість, коефіцієнт вигоди – витрати, 

термін окупності, внутрішня норма дохідності.  

 

Обоснованно необходимость обновления подвижного состава  

автотранспортного предприятия. Проанализирована эффективность 

приобретения автомобилей разной грузоподъемности по показателям 

чистой нынешней стоимости, коэффициента выгоды – затраты, срока 

окупаемости, внутренней нормы доходности.   

Ключевые слова: чистая нынешняя стоимость, коэффициент  

выгоды – затраты, срок окупаемости, внутренняя норма доходности. 

 

The essence of renewal of motor transport enterprise’s rolling stock has been 

grounded. The efficiency of acquisition of cars with different carrying  

capacity for such indexes as: present value, benefit – expense coefficient,  

recoupment time, internal norm of benefit. 

Keywords: present value, benefit – expense coefficient,  recoupment time,  

internal norm of benefit. 

 

Транспорт є необхідною складовою діяльності підприємств різних галу-

зей, а для спеціалізованих на перевезеннях – основний засіб доходу. Дохід 

транспортної діяльності створюється в процесі виробництва  транспортних 

послуг, які потребують залучення виробничих фондів та трудових ресурсів. 

Основну частину виробничих фондів транспортного підприємства утворю-

ють транспортні засоби (до 80%), які визначають вид і обсяги транспортних 

послуг та ефективність діяльності в цілому. Тому активний розвиток ринко-

вих відносин потребує відповідної оптимізації структури рухомого складу 

транспортних підприємств за різними ознаками, в тому числі вантажопідйо-

мністю. 
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Країни Євросоюзу експлуатують транспортні засоби класу Євро-3 та Єв-

ро-4 і в найближчий перспективі будуть використовувати Євро-5, коли  укра-

їнський транспорт з 26,7 тисяч автомобілів, що працюють на міжнародних 

перевезеннях, нараховує тільки 946 одиниць, які відповідають нормам Євро-4 

і Євро-5, 3,7 тисячі – відповідають Євро-3, а інша техніка відповідає нормам 

Євро-2 і нижче. Згідно статистичних даних в Україні не вдається щорічно 

оновлювати навіть 5% рухомого складу, а мінімальний процент оновлення 

техніки, який забезпечує рентабельне використання рухомого складу стано-

вить 10% на рік. Такий стан спричиняє  неконкурентоспроможність українсь-

ких перевізників, ускладнює проникнення на міжнародні транспортні ринки 

та розвиток окремих сегментів, гостро визначає проблему оновлення рухомо-

го складу. 

Транспортні засоби класифікують за багатьма ознаками. Для вантажних 

автомобілів головним критерієм залишається вантажопідйомність, яка визна-

чає продуктивність транспортної роботи та ефективність виробничих умов. 

Тому дослідження ефективності оновлення рухомого складу провели для ав-

томобілів різної вантажопідйомності: ГАЗ-33023; Mercedes-Benz 814D; DAF-

45; IVECO-120E21. Технічні та економічні характеристики за марками наве-

дені в табл. 1.  

Таблиця 1  

Технічні та економічні характеристики автомобілів 

Марка автомобіля 

Вантажо- 

підйомність, 

т 

Ціна авто-

мобіля, 

грн. 

Ціна 

шин, 

грн. 

Євро 

ГАЗ-33023 1,3 70000 1000 2 

Mercedes-Benz 814D 3,5 80300 1500 2 

DAF-45 6 127600 2000 2 

IVECO-120E21 6 361600 2000 3 

 

Для порівняння в розрахунки включили два автомобілі однакової ванта-

жопідйомності /6 т/, але різних марок (DAF-45, IVECO-120E21).  

Ефективність придбання автомобілів визначали для виробничих умов ПП 

Філімонюк Л.Г. /м. Ковель/ за показниками: чистої теперішньої вартості, ко-

ефіцієнтом вигоди-витрати, терміном окупності, внутрішньої норми дохідно-

сті.  

Критерій чистої теперішньої вартості (NPV) розраховується різницею 

між вигодами, отриманими в результаті придбання автомобіля та витратами, 

в тому числі на платежі банку за використання позики. Або – це грошовий 

потік за результатами економічної діяльності з врахуванням ставки проценту. 

За таким критерієм діяльність вважається ефективною, якщо результуюча ве-

личина чистої теперішньої вартості має позитивне значення. Розраховується 

за формулою 
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де Вt – повні вигоди за рік t; 

Сt – повні затрати за рік t; 

t – відповідний рік проекту (1, 2, 3...n ); 

n – строк служби  проекту, глибина горизонту в роках; 

i – ставка дисконту. 

Значення чистої теперішньої вартості для різних марок автомобілів 

наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Чиста теперішня вартість за процентними ставками, грн.  

Автомобіль марки  10% 15% 18% 23% 

ГАЗ-33023 -745548 -409458 -380905 -341420 

Mercedes-Benz 814D 2292221 1948067 1777452 1541516 

DAF-45 4578322 3895688 3557271 3089290 

IVECO-120E21 2802 -50058 -76263 -112501 

 

До вигід від придбання автомобілів віднесли дохід від транспортної робо-

ти при ставці тарифу 6 гривень за кілометр перевезення, а витрати склали за 

такими статтями: витрати на оплату праці водіїв; відрахування на соціальні 

заходи; матеріальні витрати; витрати на амортизацію; накладні витрати. В ре-

зультаті проведених розрахунків отримали графіки залежності величини чис-

тої теперішньої вартості для кожної марки автомобіля за роками експлуатації  

при різних процентних ставках (рис. 1). 

Отримані результати розрахунку чистої теперішньої вартості вказують, 

що впродовж 8-річного використання найвища ефективність придбання ав-

томобілів (найвищі значення) досягається при і=10% та знижується відповід-

но із збільшенням процентної ставки. Найвищі вигоди будуть від викорис-

тання автомобілів DAF і Mercedes. Ефективність автомобіля марки  IVECO 

можлива в більш тривалому періоді експлуатації. Загальна тенденція спосте-

рігається при всіх процентних ставках. Таким чином, можна зробити висно-

вок, що автомобілі марки DAF і Mercedes можна закуповувати при всіх розг-

лянутих процентних ставках, автомобіль IVECO – лише при і=10%. Для ав-

томобіля ГАЗ жодна із даних ставок дисконту не підходить, оскільки чиста 

теперішня вартість має від’ємне значення за всіх умов.  

Коефіцієнт вигоди – витрати (В/С) характеризує відношення величини 

вигід, отриманих в результаті придбання автомобіля та витратами, 

пов’язаним з придбанням та експлуатацією. Або – це питомі вигоди на оди-

ницю витрат. За таким критерієм діяльність вважається ефективною, якщо 
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питомі вигоди перевищують одиницю витрат, тобто значення коефіцієнта бі-

льше або дорівнює одиниці. Розраховується за формулою 2. 

 

          
                             а)                           б) 

                 
                              в)    г) 
Рис. 1. Чиста теперішня вартість використання автомобілів ГАЗ-33023, Mercedes-

Benz 814D, DAF-45, IVECO-120E21 при різних процентних ставках: а) і=10%,              

б) і=15%, в) і=18%, г) і=23% 
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де Вt – повні вигоди за рік t; 

Сt – повні затрати за рік t; 

t – відповідний рік проекту (1, 2, 3...n ); 

n – строк служби  проекту, глибина горизонту в роках; 

     i – ставка дисконту. 

Значення коефіцієнтів вигоди – витрати наведені в табл. 3. 
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Таблиця 3 

Коефіцієнти вигоди – витрати за процентними ставками  

Автомобіль марки  10% 15% 18% 23% 

ГАЗ-33023 0,74 0,73 0,73 0,72 

Mercedes-Benz 814D 1,91 1,9 1,89 1,88 

DAF-45 2,21 2,20 2,19 2,18 

IVECO-120E21 1,00 0,99 0,99 0,98 

Отримані результати засвідчують доцільність використання автомобілів 

DAF і Mercedes при всіх процентних ставках, автомобіля IVECO – при 

і=10%. Автомобіль ГАЗ не доцільно використовувати за будь-яких із зазна-

чених ставок дисконту. 

Термін окупності демонструє період, за який вигоди компенсують витра-

ти на придбання та експлуатацію автомобілів. Або – це період за який вигоди 

прирівняються до витрат. В нашому випадку визначається графічно і харак-

теризується точкою перетину графіка чистої теперішньої вартості з віссю Х 

/роки експлуатації автомобіля/. Графічно знайдемо термін окупності кожної 

марки автомобілів при різних ставках дисконту. Для цього будуємо фінансо-

вий профіль проекту в системі координат: чисті дисконтовані грошові надхо-

дження і роки експлуатації автомобіля. Результати за марками автомобілів 

при різних процентних ставках представлені на рисунку 2. 

           
                            а)     б) 

            
                           в) г) 

Рис. 2. Термін окупності автомобілів: а)ГАЗ-33023, б)Mercedes-Benz 814D,  

в)DAF-45, г)IVECO-120E21при різних ставках дисконту 
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З графіків можна зробити висновок, що автомобіль ГАЗ не вигідно вико-

ристовувати. Для автомобілів DAF і Mercedes терміни окупності настають пі-

сля першого року їх експлуатації при будь-якій ставці дисконту, для IVECO – 

з сьомого року експлуатації при і=10%…15%.  

Внутрішня норма дохідності (IRR) визначає взаємозв’язок між  величи-

ною чистої теперішньої вартості та процентною ставкою і відображає ставку 

процента при якій чиста теперішня вартість дорівнює 0, тобто максимальну 

ставку процента при якій виплати за автомобіль ефективні. Розраховується 

ітераційним методом. Отримані результати узагальнені на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Внутрішня норма дохідності за марками автомобілі 

 

Графіки підтверджують наведені висновки і вказують на ефективність ав-

томобілів марки DAF і Mercedes при всіх розглянутих процентних ставках. 

Для автомобіля IVECO максимальна процентна ставка становить близько 

15%, придбання автомобіля марки ГАЗ буде збитковим при всіх розглянутих 

процентних ставках. Ефективність придбання і експлуатації автомобіля мар-

ки ГАЗ може забезпечити збільшення тарифної ставки до 8 гривень за кіло-

метр пробігу.  

Порівняння автомобілів однакової вантажопідйомності DAF і IVECO за 

розглянутих умов визначає перевагу автомобіля DAF перед IVECO, завдяки  

меншому терміну окупності, який настає вже після першого року експлуата-

ції та більшої величини отриманого прибутку від транспортної діяльності ві-

дповідно 966904 грн. та 74872 грн. за розрахунковий період. Проте проведені 

розрахунки та наведені висновки не враховували впливу наведених марок ав-

томобілів на навколишнє природне середовище та екологічні наслідки екс-

плуатації, які можуть виявитись приорітетнішими в умовах міжнародних пе-

ревезень для автомобіля IVECO в зв’язку з відповідністю стандарту сертифі-

кату "Євро-3". Наприклад, в 2006 році було видано майже в 2 рази більше до-
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зволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) Євро-3 порі-

вняно з Євро-2 (відповідно 966 і 470). 

Отримані результати вказують на зв’язок величини чистої теперішньої 

вартості та вантажопідйомності автомобілів і визначають залежність, яка 

описується рівнянням виду: 

 

Y= -aX
2
+bX+c.    (3) 

 

Коефіцієнти регресії наведені в табл. 4. 

Графічно залежності представимо на рис. 4. 

Таблиця 4 

Коефіцієнти рівняння регресії залежності величини  

чистої теперішньої вартості та вантажопідйомності автомобіля 

 

Марка  

автомобіля 

Коефіцієнт регресії 

a b c 
ГАЗ-33023 -99226 2Е+06 -3Е+06 

Mercedes-Benz 814D -62246 1Е+06 -2Е+06 

DAF-45 -57265 1Е+06 -2Е+06 

IVECO-120E21 -50377 1Е+06 -2Е+06 

 

 

 
Рис. 4. Залежність чистої  теперішньої вартості від вантажопідйомності  

автомобіля при різних ставках дисконту 

 

Таким чином, проведені дослідження ефективності оновлення рухомого 

складу за даних виробничих умов вказують, що ефективність придбання та 
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експлуатації рухомого складу підвищується із збільшенням вантажопідйом-

ності автомобілів. Найкращими показниками характеризуються автомобілі 

марки DAF-45 та Mercedes-Benz 814D, IVECO-120E21 забезпечує ефектив-

ність в обмежених виробничих умовах при міжнародних перевезеннях, прид-

бання та експлуатація автомобіля ГАЗ-33023 можлива лише при збільшенні 

ставки тарифу на перевезення вище ринкової.  
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