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Коротка анотація видання. У методичних вказівках до практичних занять 

розглянуті питання про розрахунок основних показників станцій технічного 

обслуговування автомобілів, пасажирських вокзалів, надані основні положення 

геометричного проектування АТП. 
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ВСТУП 

При проведенні практичних занять з дисципліни “Проектування 

автотранспортних підприємств” студенти повинні закріпити отриманні знання 

при вивчені курсу, а також  приділити особливу увагу розгляду наступних 

питань: 

– особливості геометричних параметрів проектування АТП; 

– розрахунок основних показників станцій технічного обслуговування 

автомобілів; 

– технологічний розрахунок заправочних станцій; 

– розробка плану реалізації послуг по ремонту і технічному 

обслуговуванню автомобілів на СТО; 

– технологічний розрахунок пасажирських вокзалів; 

– прогнозування розвитку автотранспортних підприємств. 

 



Практичне заняття №1 

 

Геометричні параметри проектування АТП 

 

Мета роботи: Придбання практичних навичок графічного визначення 

геометричних параметрів руху автомобілів. 

 

1.1 Основні поняття та визначення 

 

Автомобіль, який рухається в межах приміщення або на території 

підприємства, здійснює повороти , які пов'язані з постановкою його на пост 

обслуговування або на місце зберігання. При рухові автомобіля по кривій його 

передні колеса повертаються на деякий кут. Зовнішнє колесо повертається на 

менший кут, ніж внутрішнє. Траєкторія, яка описується кожною точкою 

автомобіля при повороті, представляє собою криву радіуса, так як направляючі 

колеса не можуть одразу повертатися на повний кут. Вихід автомобіля на рух по 

прямій потребує поступового зменшення кута повороту коліс до нуля і 

збільшення радіуса повороту. Схематично рух автомобіля при повороті можна 

розділити на три фази: перша фаза виникає з моменту початку повороту 

направляючих коліс і продовжується до максимального кута [1]. 

Друга фаза продовжується до того моменту, доки радіус повороту 

автомобіля буде мати кут, який відповідає куту зміщення направлення руху (кут 

дорівнює 90°), і середня точка передньої вісі вийде на пряму, яка визначає 

подальший рух автомобіля. 

Третя фаза починається з моменту виходу середньої точки передньої вісі на 

пряму подальшого руху автомобіля. З цього моменту кут повороту коліс починає 

зменшуватися до 0°, а радіус повороту збільшується. 

 



1.2 Поворот автомобіля при виїзді переднім ходом 

При проектуванні АТП необхідні геометричні параметри для руху 

автомобіля можуть бути визначені графічним шляхом. 

На рис. 1.1 відображено габаритні обриси двох поруч стоячих автомобілів, 

які розташовані передньою частиною до проїзду і перпендикулярно його 

поздовжній вісі. Для визначення ширини проїзду, необхідної для виїзду автомобіля 

з проїзду і повороту в ньому на 90°, необхідно зробити ряд побудов при 

наступних умовах: 
 

 

Рисунок 1.1 – Габаритні обриси двох поруч стоячих автомобілів 

 

а) автомобіль виїжджає з проїзду переднім ходом і виконує в ньому поворот 

на 90° [2,3] без використання заднього ходу; 

б) відстань між автомобілем, який рухається при його виїзді із ряду, і 



автомобілями, які стоять в цьому ряду праворуч і ліворуч від нього, не повинна 

бути меншою величини S; 

в) ширина проїзду повинна бути  прийнята найменшою,  яка відповідає 

вимогам п. "а" та "б", з додаванням величини Z. 

Величини S та Z визначають захисні зони , які необхідні для захисту від 

взаємних пошкоджень автомобіля, що виїжджає, та автомобілів, які стоять в 

одному ряду з ним (S) або в протилежному ряду - по іншу сторону проїзду (Z). 

Величину Z необхідно враховувати і в тому випадку, коли ширина проїзду 

обмежена не протилежним рядом автомобілів, а стіною або іншим елементом 

споруди чи обладнанням. 

Захисні зони є запасом простору, який компенсує приблизність побудов, а 

також практично можливу неточність розташування автомобілів. 

Наприклад, виїзд з місця і поворот праворуч здійснює середній в ряду 

автомобіль. Якщо автомобіль починає поворот з місця, то його мінімальна 

віддалена від центру О точка К повинна описати коло К-К' радіуса R. Це 

неможливо, так як такому руху перешкоджає автомобіль, який стоїть праворуч. 

Тому середній автомобіль повинен спочатку просунутися на деяку відстань ОО' 

прямолінійно, а потім починати поворот. Центр обертання при цьому буде 

знаходитися в точці О. 

Для визначення положення точки О міркуємо так. 

Точка О повинна лежати на прямій Ох, паралельній вісі середнього 

автомобіля. При повороті найменш віддалена від центру обертання О1 точка К 

середнього автомобіля повинна пройти найближчу відстань S від точки К 

автомобіля, який знаходиться праворуч. 

Оптимальним буде положення, при якому коло, яке описує точка K, буде 

дотичним до кола, яке описане радіусом С із точки М. При цьому радіуси обох 

кіл в точці дотику лежать на одній прямій, перпендикулярній їх загальній 

дотичній. Тоді точка М буде знаходитися від точки О1 на відстані r - S. 

Розташування точки О1 визначиться перетином з прямою Ох кола радіусом r - S, 

яке описано з центром М. 



Пряма R1N1, яка паралельна прямій ON, відповідає положенню задньої вісі 

автомобіля в початковий момент повороту (автомобіль з початку повинен рухатися 

прямолінійно на відстані, яка дорівнює ОО1, а потім з положення А'D' починати 

поворот). 

Для визначення траєкторії точки А' з точки О1 радіусом R = О1А описуємо 

коло, яке перетне в точці С пряму Ох. 

Відрізок прямої С-С є мінімальною теоретично необхідною шириною 

проїзду Бт . Якщо подовжити пряму СС на відстань С'С" = z, одержимо повну 

практично необхідну ширину проїзду Бп. 

Необхідно перевірити достатність одержаних результатів при тому ж 

повороті відносно сусіднього автомобіля, який стоїть ліворуч [3]. Для нього 

остається умова виконання захисної зони S. Для цього радіусом Rе=О'D з точки 

O описуємо коло, яке визначає траєкторію руху крайньої задньої точки D  

габариту автомобіля. Побудова буде правильною, якщо дуга цього кола перетне 

захисну зону автомобіля, який стоїть ліворуч. У противному випадку побудову 

необхідно буде повторити, збільшивши шлях попереднього прямолінійного руху 

автомобіля і пересунувши центр О' по прямій ОС на відстань, яка забезпечує 

дотик колом радіуса Rе = О'D' захисної зони автомобіля, що стоїть ліворуч. 

Другий спосіб запобігання перетину захисної зони автомобіля, який стоїть 

ліворуч, здійснюється колом, що описується задньою габаритною точкою Д. Це 

здійснюється дотиком захисної зони автомобіля, який стоїть ліворуч, колом 

радіусом Rе. Автомобіль, який стоїть ліворуч, повинен знаходитися від лінії ОХ на 

відстані не менше Re + S. 

Як правило при виїзді автомобіля і його повороті в проїзді переднім ходом 

перевірку не виконують по автомобілю, який стоїть ліворуч, якщо поворот 

виконується праворуч. Для більшості автомобілів, які мають нормальне заднє 

звисання, величина запасу задньої габаритної точки менше, ніж зона безпеки, яка 

приймається для ліворуч стоячого автомобіля. Однак для деяких вантажних 

автомобілів, що мають великі габарити, та автобусів, які мають більше заднє 

звисання, умови повороту і ширина проїзду визначаються по руханню задньої 



габаритної точки відносно стоячого ліворуч автомобіля. 

 

1.3 Вихідні дані для графічного визначення ширини проїзду автомобілів 

 

Графічно визначити ширину проїзду автомобілів на основі вихідних даних, 

які представлені в таблиці №1.1. 

Таблиця 1.1 - Габаритні параметри автомобілів. 

 

Автомобілі Параметри, м 

a d l b h R r 

1. ГАЗ-52-03 6,4 0,87 3,7 2,38 0,24 9,4 6,1 

2. ЗІЛ-130 6,67 1,07 3,8 2,5 0,27 8,8 5,3 

3. МАЗ-500 7,33 1,3 3,85 2,65 0,29 9,0 5,4 

4. КрАЗ-257 9,65 1,0 5,75 2,65 0,29 13,2 8,7 

5. КамАЗ-5320 7,4 1,23 3,85 2,5 0,27 8,5 5,5 

6. ЗІЛ-555 5,55 1,07 3,3 2,4 0,25 7,8 4,2 

7. КрАЗ-256Б 8,19 1,0 4,78 2,65 0,29 11,2 7,0 

8. КамАЗ-5510 6,55 1,23 3,5 2,5 0,27 7,8 4,7 

9. БелАЗ-540А 7,25 1,73 3,55 3,45 0,48 13,8 9,1 

10. Москвич-412 4,09 0,68 2,4 1,55 0,18 5,5 3,1 

11. ВАЗ-2101 4,03 0,6 2,42 1,63 0,17 5,5 3,1 

12. ГАЗ-24 4,73 0,76 2,8 1,8 0,19 6,0 3,2 

13. ПАЗ-672 7,26 1,2 3,6 2,44 0,28 9,5 6,0 

14. ЛАЗ-695Е 9,19 2,13 4,19 2,5 0,27 9,5 5,2 

 



Практичне заняття №2 

 

Розрахунок основних показників станції технічного обслуговування 

автомобілів 

 

На відміну від автотранспорту загального призначення, експлуатація 

автомобілів особистого призначення характеризується меншим добовим 

напрацюванням, а середньорічні пробіги, як правило, коливаються у межах 

10…14 тис. км. При цьому найбільше напрацювання припадає на весняно – літній 

і частково осінній період року; кваліфікація ж водіїв нижча; часто ТО і ремонт 

виконується власними силами водіїв. Все це викликає труднощі з плануванням 

робіт у сфері сервісу; виникають черги на ТО і ремонт у періоди інтенсивної 

експлуатації; простої технологічного устаткування і робітників у зимові місяці. 

Ці методичні вказівки охоплюють основні етапи розрахунку станцій технічного 

обслуговування (СТО). 

 

2.1 Загальна характеристика СТО 

 

Забезпечення працездатності автомобілів, передпродажне обслуговування 

та інші операції мають здійснювати підприємства, які складають систему сервісу 

і входять у спеціалізовані об’єднання “Автотехобслуговування”. Одним із 

найважливіших завдань таких підприємств є забезпечення власників запасними 

частинами до автомобілів, планово-попереджувальна система технічного 

обслуговування і ремонту автомобілів. І тут має своє конкретне втілення 

“Положення при технічне обслуговування і ремонт” легкових автомобілів, які 

належать громадянам, що розкриває: види технічних дій: щоденне, перше, друге і 

сезонне технічні обслуговування; нормативи трудомісткостей ТО і ПР 

автомобілів різних класів і років випуску. Режими технічних дій регламентуються 

сервісними книжками; періодичність і переліки робіт ТО встановлені заводами – 

виготовлювачами. 



На гарантійному пробігу крім регламентованих робіт ТО передбачається 

контроль технічного стану всіх агрегатів, які можуть викликати наступну відмову 

і рекламації. На основі результатів контролю проводяться роботи по 

забезпеченню працездатності агрегатів за рахунок коштів заводу-виготовлювача. 

Станції технічного обслуговування прийнято класифікувати за кількістю 

наявних у них робочих постів і видами робіт: малі (до 10 постів); середні (11…35 

постів) і великі (понад 35 постів). Для міста (району) з кількістю мешканців 

(300000 – 350000 чол.), як правило існує 2 – 3 великих спеціалізованих СТО з 

кількістю робочих постів від 35 – 50 і вище; 7 – 15 середніх СТО з кількістю 

робочих постів до 35; 15 – 20 малих СТО (вулканізація, шиноремонт, мийка і 

т.д.). У всіх СТО передбачаються пости  прибиральномийних робіт, діагностики, 

ремонту, фарбування та ін. На великих СТО можуть виконуватися капітальні 

ремонти агрегатів. 

Дорожні СТО призначені для ТО і ремонту легкових і вантажних 

автомобілів і автобусів. Вони мають до 5 робочих постів і можуть виконувати 

прибирально-мийні операції, роботи профілактичного значення (кріпильні, 

мастильні і регулювальні) і дрібні роботи поточного ремонту. 

Основними показниками СТО є потужність і розмір. Виробнича потужність 

визначається кількістю автомобілів, які обслуговуються за рік, а розмір станції – 

кількістю працюючого персоналу і виробничими фондами. Основні виробничі 

фонди характеризуються не тільки кількістю робочих постів для ТО, ремонту, 

очікування і збереження легкових автомобілів. 

Кількість автомобілів, АСТО, які обслуговуються станцією, визначається за 

умови: 

1000/апРАСТО  , 

де Р – кількість жителів даного регіону (району, міста), чол..; 

п – питомий показник кількості автомобілів на 1000 жителів; 

а – коефіцієнт кількості власників автомобілів, які користуються 

послугами СТО. 

Приймаємо п = 51 за даними 1998 р, а = 0,75. 



Для великих міст можна рекомендувати спеціалізовані СТО, в інших 

випадках – універсальні. 

Завдання проектування СТО такі ж, як і для АТП: укомплектування її 

обґрунтованою кількістю робочих постів, устаткуванням і персоналом, 

необхідними площами основного і допоміжного виробництва. 

Вихідними даними для проектування СТО є: кількість автомобілів регіону, 

які користуються послугами станції протягом року; тип станції; середньорічний 

пробіг; кількість заїздів одного автомобіля за рік на станцію; режим її роботи; 

режим ТО і ремонту автомобілів. 

Кількість заїздів можна приймати такою, що дорівнює 3…5 разів на рік. 

Режим роботи станції залежить від її функцій, дислокації в регіоні і може бути 

прийнятий: 

- для міських СТО кількість робочих днів на рік дорівнює 357 з 

тривалістю робочого дня в 1,5 зміни; 

- для дорожніх – 365 днів з такою ж тривалістю дня; 

- в СТО ВАЗ – 253 дні з тривалістю у 2 зміни. 

Річний обсяг робіт СТО для приватних власників визначається з 

урахуванням середньої величини річного пробігу Lр, кількості автомобілів АСТО і 

нормативної питомої трудомісткості (табл.2.1): 

1000/tLАТ p
СТОСТО  . 

Підрахована трудомісткість робіт розподіляється за видами робіт (табл.2.2) 

з урахуванням потужності СТО. На цій основі проводиться дальший розрахунок 

виробничих відділень, включаючи їх планувальні рішення. 

Важливе місце у виробничій діяльності СТО відводиться прибирально-

мийним роботам, оскільки цей вид робіт є обов’язковим перед постановкою 

автомобіля на ТО і ПР і повинен бути самостійним видом послуг станцій. Загалом 

кількість заїздів на прибирально-мийні дільниці СТО рекомендується приймати з 

розрахунку одного заїзду на 800…1000 км напрацювання, а річна трудомісткість: 

dtАТ ПМСТОПМ  , 



де ПМt  – трудомісткість прибиральномийних робіт, люд.-год.; 

d – кількість заїздів: 

 1000...800/pLd  . 

Приймаємо для механізованих мийних дільниць 25,0ПМt  люд.-год., а для 

ручного шлангового миття 5,0ПМt  люд.-год. 

Пости з приймання автомобілів від клієнта і контролю якості на видачі 

входять до складу основних робочих постів і розраховуються з умов один пост 

контролю на 10 робочих постів. 

Площі складських приміщень СТО розраховуються в м2 на 1000 

автомобілів, що обслуговуються: склад запасних частин – 6 м2; агрегатів, вузлів і 

матеріалів – 18 м2; лакофарбових і хімічних матеріалів – 4 м2; мастильних 

матеріалів – 6 м2. Площа кімнат для клієнтів приймається питомо на один 

робочий пост: 8…9 м2 – для малих СТО; 7…8 м2 – для середніх СТО і 6…7 м2 – 

для великих СТО. 

Визначення кількості постів очікування проводиться з умови 0,3…0,5 від 

розрахункової кількості робочих постів для ТО і ПР. 

Організація виробничих площ базується на рекомендаціях, властивих 

автотранспортним підприємствам. 

 

2.2 Розрахунок основних параметрів СТО 

 

2.2.1 Визначити кількість автомобілів, які обслуговуються СТО: 

1000/апРАСТО  . 

2.2.2 Кількість ремонтів і технічного обслуговування автомобілів: 

  СТОi АN  5...3 . 

2.2.3 Ціле число робочих постів на СТО району (регіону) приймається 

рівним: 

 




іnpзм

iср
і ЗPDT

NТ
Х , 



де Тср – середня трудомісткість одного ремонту чи технічного 

обслуговування; 

Тз.м – тривалість роботи поста протягом зміни; 

Dp – кількість днів роботи поста на рік; 

Рп – середня кількість ремонтних робітників, які обслуговують один 

робочий пост; 

Зі – змінність роботи на посту; 

 – коефіцієнт нерівномірності завантаження поста за часом року; 

 – коефіцієнт нерівномірності завантаження поста протягом доби. 

Приймаємо для легкових автомобілів Тср = 14,61 люд.-год.; для вантажних 

автомобілів – 19,74 люд-год. Для легкових автомобілів /2/: Тзм = 8,2 год.; Др =253; 

Рп = 1,5 чол.; Зі = 1;  = 0,6…0,8;  = 0,625. 

Після визначення Хі розрахувати кількість робочих постів по СТО (великих, 

середніх, малих): 

СТОі

СТО
СТО А

Аn
 

 , 

де Аі СТО – середньостатистична величина, 

Аі СТО = 1500…2000. 

2.2.4 Розрахувати річний обсяг робіт СТО для автомобілів приватних 

власників: 

1000/tLАT p
СТОСТО  люд.-год., 

де Lp – середня величина річного пробігу автомобілів; 

t – нормативна питома трудомісткість. 

Приймаємо Lp = 10000…20000 км; t вибираємо з таблиці №2.1. 

2.2.5 Підраховану трудомісткість робіт розподілити за видами робіт (табл. 2.2). 

2.2.6 Визначити річну трудомісткість прибиральномийних робіт: 

dtАT пмСТОПМ  , 

де tпм – трудомісткість прибиральномийних робіт, люд.-год.; 

d – кількість заїздів: 



 1000...800/pLd  . 

Приймаємо для механізованих мийних дільниць tпм = 0,25 люд.-год., а для 

ручного шлангового миття tпм = 0,50 люд.-год. 

2.2.7 Визначити кількість постів з приймання автомобілів від клієнта: 

10
і

па
ХX  . 

2.2.8 Розрахувати кількість постів очікування: 

  іпо ХХ  5,0...3,0 . 

2.3 Вихідні дані для розрахунку СТО 

Викладач визначає студенту номер варіанту завдання для розрахунку 

 

№ 
п/п 

Кількість жителів 
регіону, чол.. 

Клас 
автомобілів 

Середня величина річного 
пробігу автомобілів, км 

1 50 000 особливо-

малий 

10 000 

2 70 000 особливо-

малий 

15 000 

3 90 000 особливо-

малий 

20 000 

4 100 000 особливо-

малий 

10 000 

5 120 000 особливо-

малий 

20 000 

6 140 000 особливо-

малий 

25 000 

7 200 000 особливо-

малий 

25 000 

8 220 000 малий 10 000 

9 240 000 малий 15 000 

10 260 000 малий 20 000 



11 280 000 малий 25 000 

12 300 000 малий 20 000 

13 320 000 середній 10 000 

14 340 000 середній 15 000 

15 360 000 середній 20 000 

16 380 000 середній 30 000 

17 400 000 середній 25 000 

18 420 000 середній 20 000 

 

Таблиця 2.1 – Значення питомої трудомісткості ТО і ПР, люд.-год. 

 

Розмір СТО за 

кількістю робочих постів 

Клас автомобілів 

особливо-

малий 

малий серед

ній 

до 10 3,1 3,7 4,1 

11…15 2,8 3,4 3,7 

16…25 2,6 3,2 3,4 

понад 25 2,5 3,0 3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2.2 – Розподіл трудомісткості за видами робіт, %. 

 

Роботи Кількість робочих постів СТО 

6…10 11…15 16…25 понад 

25 

Діагностичне 

обслуговування 

5 4 4 4 

ТО у повному обсязі 25 15 10 8 

Мастильні роботи 5 3 2 2 

Регулювальні за кутами 

установки коліс 

 

7 

 

4 

 

4 

 

3 

Регулювальні за гальмами 5 3 3 3 

За системою живлення і 

електротехнічні 

 

6 

 

5 

 

4 

 

4 

Шиномонтажні 5 2 1 1 

ПР агрегатів і вузлів  20 16 12 10 

Зварювальні 10 25 30 35 

Шпалерні і арматурні 2 3 5 5 

Малярні 10 20 25 25 

У с ь о г о 100 100 10

0 

100 

 



Практичне заняття №3 
 

Технологічний розрахунок заправочних станцій 

 

Основою проектування автотранспортних підприємств є технологічний 

розрахунок, який визначає виробничу програму підприємства, його технологічне 

обладнання, склад і розміри приміщень. 

Вихідними даними для технологічного розрахунку заправочних станцій є 

добова кількість заправок у годину “пік” та їх середнє дозування. 

 

3.1 Загальні відомості 

 

При розрахунку заправочних станцій приймають: круглорічну або 

цілодобову роботу, роботу при двох змінах і нічному чергуванні. Середня 

величина заправки паливом одного автомобіля складає 50 л. Дозаправка маслом –

2 л. Термін зберігання запасу палива та масел дорівнює п'яти дням. 

Ємність резервуарів для палива – 25 м3 і для масла – 5 м3 . Кількість сортів 

палива може бути рівним трьом або чотирьом. Коефіцієнт нерівномірності 

відвідування заправочної станції дорівнює 2. Середня тривалість заправок 

(включає підготовчий і заключний час): паливом –4 люд.-хв.; маслом – 3 люд.-хв.; 

водою – 2 люд.-хв.; повітрям – 3 люд.-хв. Пропускна спроможність колонки в 1 

годину по паливу складає 15 автомобілів. 

Всі автомобілі, які прибувають на заправочну станцію, заправляють 

паливом, 30% з них заправляють маслом, 10%- водою й повітрям. 

При визначенні необхідної кількості паливороздаточних колонок і 

заправочних постів необхідно враховувати можливість одночасного 

обслуговування однією колонкою двох заправочних постів, якщо вони 

розташовані праворуч і ліворуч від колонки. Це пояснюється тим, що при 

заправці автомобіля паливом час, який витрачається на наповнювання баку 

(операційний час), складає від 30 до 50% загального часу заправки. Решта часу 

витрачається на підготовку автомобіля до заправки і на підготовку його до руху 



від колонки (підготовчий та заключний час). 

Тому, поки автомобіль, який стоїть праворуч, заправляється, автомобіль, 

який стоїть ліворуч, підготовляють до заправки. А коли його заправляють, 

автомобіль, який стоїть праворуч готують до від'їзду і т.ін. Організація 

двохсторонньої заправки збільшує пропускну спроможність колонки в 1,5…2,0 

рази. В цьому випадку одна колонка може обслуговувати за одну годину не 15, а 

20…25  автомобілів. 

 

3.2 Технологічний розрахунок автозаправочних станцій 

 
Розрахункову кількість паливороздаточних колонок визначають за 

формулою 

кк

з
з УФ

Нк




 , 

де Нз – добова кількість заправок паливом; 

Фк – добовий фонд робочого часу колонки, год (згідно завдання – 

таблиця №3.1); 

Ук – пропускна спроможність колонки, автомобілів за одну годину (по 

паливу –15 автомобілів; по маслу – 20 автомобілів); 

 – коефіцієнт нерівномірності використання колонки, рівний 2,0. 

Кількість колонок, яка приймається для практичного використання, з 

урахуванням кількості сортів палива та резерву на випадок ремонту колонки: 

ззпз ККК  3,0. . 

Аналогічним порядком визначають розрахункову кількість масло 

роздавальних колонок: 

кк

з
мз УФ

НК






. . 

Добова кількість заправок паливом складає: 

з

к
з Т

mnФН 
 , 



де n  – кількість робочих змін (обирається згідно таблиці №3.1); 

m – кількість сортів палива (обирається згідно таблиці №3.1); 

Тз – середня тривалість заправки (паливом – 4 хв.; маслом – 3 хв.). 

При двох сортах масла фактична кількість масло роздавальних колонок 

збільшується вдвічі. Причому половину з них установлюють на острівцях, а 

половину – в приміщенні. Зимою масло видають тільки з приміщення. 

Кількість заправочних постів визначають кількістю паливороздаточних 

колонок. 

При односторонньому використанні на кожну колонку приймають один 

пост. 

При двохсторонньому – два поста. 

Розрахунковий запас палива в літрах дорівнює: 

зпзТ ДвНЗ  , 

де вп – величина однієї заправки (паливом – 50 л; маслом – 2 л); 

Дз – термін запасу паливом (обирається згідно таблиці №3.1). 

Запас масел складає: 

04,0 Тм ЗЗ . 

Визначають кількість резервуарів для зберігання палива і масел: 

п

Т
n М

ЗN  , 

де Мп – ємність резервуара для палива (25 м3). 

Кількість резервуарів для зберігання масел складає: 

М

Т
M М

ЗN  , 

тут ММ – ємність резервуара для масла (5 м3). 

Персонал станції складається в основному із заправників – приблизно по 

одному чоловіку на дві паливно роздавальні колонки в зміну: 

2
з

р
КР  . 

При дистанційному управлінні колонками кількість заправників 



зменшується не менше, чим удвічі. В нічний час чергують 12 чоловіки в 

залежності від величини станції. 

 

Вихідні дані 

 
Таблиця  3.1 – Вихідні дані 
 

№ 
п/п 

Добовий фонд 
робочого часу колонки, 

Фк , год. 

Кількість 
змін, n 

Кількість 
сортів палива, m 

Термін запасу 
палива, Д з

, дні 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

24 
22 
21 
9 
8 
8 

7,5 
7 

16 
15 
14 
9 
9 
8 
8 
7 
7 

22 
23 
24 

2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 

2 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
4 

4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 

 



Практичне заняття №4 

 

Розробка плану реалізації послуг по ремонту і технічному 

обслуговуванню автомобілів на СТО 

 

Проектування нової станції технічного обслуговування, реконструкція 

діючої станції є складним творчим процесом. Вибір найбільш ефективних рішень 

та їх обґрунтування – одна з основних задач проектування СТО. 

При проектуванні слід враховувати перспективи розвитку автомобільного 

транспорту, поширення мережі станцій технічного обслуговування, досягнення 

нової техніки та оснащення. 

 

4.1 Розробка плану реалізації послуг 

 

В плані передбачається розробка слідуючих показників: 

– об’єм реалізації послуг по ремонту, технічному обслуговуванню 

автомобілів, які належать громадянам; 

– загальний об’єм реалізації промислової продукції і послуг, які входять 

в об’єм реалізації побутових послуг по ремонту та технічному обслуговуванню 

автомобілів, які належать громадянам, а також послуг по замовленням 

організацій, які не враховуються в об’ємі реалізації побутових послуг; 

– кошти на ремонт та технічне обслуговування автомобілів, які 

належать громадянам; 

– об’єм товарооберту. 

Послуги та продукція, які входять в об’єм реалізації побутових послуг по 

ремонту та технічному обслуговуванню, плануються та враховуються без вартості 

використовуємих при ремонті основних матеріалів, запасних частин, які окремо 

оплачуються заказником. 

В об’єм коштів на ремонт та технічне обслуговування легкових автомобілів 

включаються кошти за всі види робіт з урахуванням вартості використаних при 



цьому запасних частин та основних матеріалів. 

До складу товарооберту входить об’єм коштів за ремонт та технічне 

обслуговування автомобілів, які належать громадянам, а також вартість проданих 

населенню легкових автомобілів і інших товарів. 

Об’єм реалізації побутових послуг по ремонту та технічному 

обслуговуванню визначають по формулі 

зфвбосфввнппоб ОССМКСМКСМОС  , 

де Мп, Мв, Мвб – розмір станції технічного обслуговування (кількість 

робочих постів) на початку року, кількість введених та 

вибуваючих робочих постів; 

Сн, Сф – нормативна і фактична продуктивна потужність робочого 

поста (тис. грн); 

Кв – плановий коефіцієнт використання робочого поста, Кв = 0,92; 

Кос – коефіцієнт освоєння потужності (додаток №1); 

ОСз – об’єм послуг по зберіганню легкових автомобілів в гаражах і на 

стоянках, який визначається по формулі: 

ззз СSОС  , 

Sз – плануєма кількість машино-місць зберігання; 

Сз – середньорічна платня за 1 машино-місце зберігання ( в середньому 

100 грн./рік). 

Нормативну виробничу потужність робочого поста визначають в 

грошовому та натуральному виразі. 

В грошовому виразі 

згзн КНФC  , 

де Фз – нормативний середньомісячний фонд роботи робочого поста; 

Фз = 9610,5 люд. год. 

Нг – нормативна годинна виробітка основного виробничого працівника, 

(таблиця № 4.2), грн..; 

Кз – коефіцієнт зростання продуктивності праці (приймається рівним 

1,035). 



Нормативний середньорічний фонд часу роботи робочого поста 

визначається по формулі: 

pвpрз NKtДФ  , 

де Др – кількість робочих днів за рік; 

tp – тривалість робочого дня з урахуванням кількості змін, год.; 

Кв – коефіцієнт використання поста (приймається рівним 0,92); 

Np – нормативна чисельність основних робочих, які працюють на посту 

(на ділянці ТО та ПР – 2,5  5 чоловік, на ділянці кузовних і 

малярних робіт – 1  1,5 чоловіка) 

Нормативна годинна виробітка основного виробничого робітника, Вг, в 

залежності від виду і розряду робіт наведена в табл. № 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Вартість 1 нормо години робіт по ТО і ПР, грн.. 

 

Вид роботи Розряд 

І ІІ ІІІ ІV V VI 

1. Для робіт з нормальними 
умовами праці 

1,71 1,86 2,06 2,28 2,56 2,93 

2. Для робіт з шкідливими 
умовами праці 

1,92 2,09 2,32 2,56 2,88 3,30 

 

Нормативну виробничу потужність робочого поста в натуральному вигляді 

(пропускну спроможність робочого поста в умовних автомобілях) визначають по 

формулі: 

з

з
н t

ФC  , 

де tз – загальна річна нормативна трудомісткість послуг по ремонту і 

технічному обслуговуванню одного умовного автомобіля, люд.-год.: 

7,44зt люд.-год. 

Загальна річна нормативна трудомісткість по ремонту автомобіля 

складається з трудомісткості робіт по технічному обслуговуванню і ремонту 



автомобілів та трудомісткості прибиральномийних робіт. 

 

4.2 Розрахунок нормативної вартості послуг 

 

Нормативну вартість послуг по ремонту і технічному обслуговуванню 

одного умовного автомобіля за рік визначають по формулі 

гзау НtC . , 

де tз – загальна річна нормативна трудомісткість послуг по ремонту і 

технічному обслуговуванню одного умовного автомобіля, люд.-год.; 

tз = 44,7 люд.-год.; 

Нг – вартість однієї нормо-години послуг (таблиця № 4.1), грн. 

Визначаємо нормативну вартість одного автомобіле-заїзду: 

т
С

Ц ау
за

..
.  , 

де т – середня кількість заїздів на рік одного автомобіля на станцію 

технічного обслуговування (приймається не менше двох заїздів на рік). 

 

4.3 Розрахунок собівартості нормо-години ділянки СТО 

 

Собівартість нормо-години визначають відношенням суми витрат на 

виробництво до суми трудомісткості за той же період 

з

р
гн Т

З
C  , 

де Зр – річна сума витрат на виробництво, грн..; 

Тз – загальна трудомісткість робіт, нормо-год. 

Сума витрат складається із слідуючих основних елементів: 

– витрат на матеріали, Зм; 

– витрат на запасні частини, Зз.ч.; 

– заробітної платні виробничих робочих, Зз.п; 

– накладних витрат, Зн.в. 



внпзчзмр ЗЗЗЗЗ ...  . 

Річний фонд заробітної платні основних виробничих робітників по тарифу в 

загальному вигляді визначають по формулі 

спз КВЗ . , 

де В – вартість послуг за ремонт та технічне обслуговування транспортних 

засобів, які належать громадянам: 

aау NСВ  . , 

де Na – кількість автомобілів, які обслуговуються СТО за рік (обирається 

згідно завдання); 

Кс – коефіцієнт, який характеризує співвідношення між вартістю 

послуг за ремонт і технічне обслуговування транспортних 

засобів та заробітної платні ремонтного робітника (Кс = 

0,20…0,30). 

Накладні витрати визначають в розгорнутому вигляді по статтям витрат: 

1) На опалення річна потреба в тонах визначається по формулі: 





1000
QQ п М , 

де Qп – питома витрата тепла на один робочий пост, 136 тис. ккал/рік; 

М – кількість постів; 

 – к.к.д котельної установки (0,6…0,7). 

Вартість, qоп, 1 т, умовного палива складає 18 грн. 

опопоп qЕ  Q . 

2) Витрати електроенергії для освітлення визначають, виходячи із 

питомих, qп, норм витрат на 1 м2 площі (20…22 Вт на 1 м2) 

nnое SMqE . , 

де Sn – нормативна виробнича площа, яка приходиться на один робочий 

пост (120 м2). 

3) Річні витрати енергії для виробничих потреб визначають по формулі: 



дккn

з
e КK

KnFN

..
Q




 , 

де N – установлена потужність обладнання (Вт на один робочий пост); 

F – дійсний фонд часу роботи обладнання в одну зміну, год.; 

п – кількість змін роботи обладнання; 

Кз – коефіцієнт завантаженості обладнання (0,7…0,85); 

Кп – коефіцієнт втрат (0,96); 

Кк.к.д – коефіцієнт к.к.д. двигунів (0,85). 

Вартість 1 кВт. год. електроенергії складає qe = 0,175 грн. 

Тоді вартість, Ее, спожитої електроенергії за рік 

eee qE  Q . 

4) Витрати, Qв, на воду для технологічних потреб. 

Витрати, qв, води на один робочий пост на рік складають 4 м3; добові 

витрати, qa, води на миття одного легкового автомобіля складають 0,49 м3: 

aавв qМqМ Q , 

де Ма – кількість автомобілів, які направляються на мийну ділянку за рік. 

Вартість 1 м3 холодної води складає, qе.в = 0,05 грн. 

Тоді вартість спожитої холодної води: 

вевв qE .Q  . 

5) Витрати, Qв.п, на воду для побутових цілей. 

В нормальних умовах витрати на одного працюючого складають, qp = 25 л. 

Вартість гарячої води складає, qе.г = 0,15 грн.: 

гев.пвг qE .. Q  , 

де pрпв qК .Q , 

Кр – кількість робітників, які працюють на робочих постах. 

Тоді накладні витрати: 

гввееоопвн ЕЕЕЕЕЗ . . 

Загальна трудомісткість робіт: 

ззз nNtТ  , 



тут п3 – нормативна кількість  заїздів одного автомобіля на рік на СТО  

(п3 = 2). 

Собівартість 1 нормо-год. без урахування витрат на запасні частини та 

матеріали, на амортизацію обладнання та поточний ремонт споруд знаходиться в 

межах 0,6…1,5 грн. 

В цій роботі необхідно розрахувати собівартість 1 нормо години згідно 

запропонованого варіанта завдання і порівняти з нормативною собівартістю. 

Зробити висновки про рівень економічності станції технічного обслуговування. 

 

Таблиця 4.2 – Нормативна годинна виробітка основного виробничого 

працівника в середньому по групам СТО, грн.. 

Кількість робочих постів Нормативна годинна 
виробітка 

до 5 постів 2,59 
6 – 10 2,67 
11 – 15 2,75 
16 – 20 2,81 
21 – 25 2,82 
26 – 34 2,83 

35 і більше постів 2,84 
 

Таблиця 4.3 – Вихідні дані для складання планів по ремонту та технічному 

обслуговуванню автомобілів на СТО 

№ 

п/п 

СТО і його характеристика Коефіцієнт освоєння виробничої 

потужності 

В рік 
введення,  

o
ocK  

В перший 
рік роботи, 

1
ocK  

В другий 
рік роботи, 

2
ocK  

1 2 3 4 5 

1 СТО на 5 постів і 630 
обслуговуємих автомобілів 

0,35 0,7 1,0 

2 СТО на 7 постів і 880 
обслуговуємих автомобілів 

0,35 0,7 1,0 

3 СТО на 10 постів і 1000 
обслуговуємих автомобілів 

0,35 0,7 1,0 



1 2 3 4 5 
4 СТО на 10 постів і 1260 

обслуговуємих автомобілів 
0,35 0,7 1,0 

5 СТО на 15 постів і 1880 
обслуговуємих автомобілів 

0,30 0,65 0,95 

6 СТО на 20 постів і 3000 
обслуговуємих автомобілів 

0,30 0,65 0,95 

7 СТО на 25 постів і 3750 
обслуговуємих автомобілів 

0,30 0,65 0,95 

8 СТО на 30 постів і 4500 
обслуговуємих автомобілів 

0,30 0,65 0,95 

9 СТО на 35 постів і 5000 
обслуговуємих автомобілів 

0,30 0,60 0,95 

10 СТО на 40 постів і 5500 
обслуговуємих автомобілів 

0,30 0,60 0,90 

11 СТО на 45 постів і 6000 
обслуговуємих автомобілів 

0,30 0,60 0,90 

12 СТО на 50 постів і 6500 
обслуговуємих автомобілів 

0,25 0,55 0,85 

13 СТО на 50 постів і 7000 
обслуговуємих автомобілів 

0,25 0,55 0,85 

14 СТО на 55 постів і 9100 
обслуговуємих автомобілів 

0,25 0,55 0,85 

15 СТО на 100 постів і 20000 
обслуговуємих автомобілів 

0,3 0,65 1,0 

 



Практичне заняття №5 

 

Технологічний розрахунок пасажирських вокзалів 

 

Вихідними даними для розрахунку вокзалів і станцій служать 

перспективне добове відправлення пасажирів з даного пункту та число пар 

автобусів, які прибувають на вокзал або станцію і вибувають за годину. 

 

5.1 Загальні відомості 

 

Основними елементами вокзалів і станцій є пасажирське приміщення і 

перони. 

Вокзали і станції обслуговують два функціональних пасажирських потоки 

– потік прибуття і потік відправлення. Кожний потік в залежності від 

розташування станції або вокзалу відносно маршруту руху розподіляється на 

транзитний і по місту. 

Пасажири, які мешкають в місті розташування вокзалу, направляються в 

приміщення станції або вокзалу безпосередньо з міського проїзду, вулиці або 

площі. Ці пасажири на час очікування відправлення використовують більшість 

приміщень вокзалу або станції, перед тим як вийдуть на перони відправлення. 

Міські пасажири, які прибувають з рейса, в своїй більшості направляються в місто 

безпосередньо з перонів прибуття. 

Транзитні пасажири, які прибувають і відправляються, направляються в 

приміщення на короткий час стоянки автобусів, і тільки ті з них, які роблять у 

даному пункті пересадки, можуть затриматися у приміщенні на більш чи менш 

тривалий час. 

Пасажирська станція складається із пасажирського приміщення і перону, 

загального для посадки і висадки, який розташовується вздовж головного фасаду 

приміщення в примиканні до нього. Перон може бути прямолінійним або 

уступним. 



Вокзал відрізняється від станції комплексом, який складається з трьох 

основних споруд: пасажирського приміщення, внутрішньої території з перонами 

посадки і висадки пасажирів, привокзальної площі, стоянки автомобілів – таксі і 

приватних автомобілів. 

При проектуванні вокзалів повинні бути витримані три основні вимоги: 

1) ізоляція транспортної території від руху зайвих транспортних засобів 

і пішоходів; 

2) виключення перетинання шляхів руху людей і транспортних засобів; 

3) розділення потоків відправлення і прибуття пасажирів. 

Планування пасажирського приміщення повинно забезпечувати 

блокування пасажирських і службових приміщень. 

Службові приміщення повинні мати безпосередній зв’язок з внутрішньою 

територією. 

На першому поверсі необхідно розташовувати пасажирський або касовий 

зал із зоною очікування, каси, камери схову багажу, довідкове бюро, кімнати 

диспетчерів і водіїв, медпункт, господарчі кладові, туалетні кімнати. 

На другому поверсі можна розташовувати службові приміщення, 

пасажирські зали, відпочивальні водіїв, туалети. 

Пасажирський зал із зоною очікування повинен займати всю ширину 

будови вокзалу, щоб пасажири могли бачити через вікна, як перони відправлення 

і прибуття автобусів, так і привокзальну площу. 

Основна вимога до планування перонів полягає в забезпеченні високої 

пропускної спроможності по можливості без використання заднього ходу 

автобусів та економічного використання площі ділянки. 

Найбільше використання знаходить прямолінійний і уступообразний перон 

з постами, розташованими під кутом 45 до поздовжньої вісі перону. 

Прямолінійний перон розрахований на підхід автобуса до поста переднім ходом і 

відхід від поста переднім ходом. Уступообразний перон розрахований на підхід 

автобуса переднім ходом, а відправлення від перону – заднім ходом. 

 



5.2 Технологічний розрахунок пасажирських вокзалів 

 

По добовій відправці пасажирів, яка надається згідно завдання (таблиця № 

5.1), визначають місткість будови вокзалу: 

КMM д  , 

де К – % добового відправлення пасажирів (таблиця № 5.2). 

Визначають кількість постів посадки і висадки пасажирів по таблиці № 5.3. 

По таблиці № 5.4 визначають склад приміщень станцій і вокзалів (“+” – 

необхідність приміщення, “–“ – відсутність приміщення). 

Площа пасажирського залу: 

nппз SКМS  , 

де Кп – кількість пасажирів від місткості будови вокзалу (таблиця № 5.5). 

Площа камери схову багажу: 

nкк SКМS  , 

де Кк – кількість пасажирів від місткості будови вокзалу (таблиця № 5.5). 

Таким же чином визначають площі буфета і кафетерію. 

Площі інших приміщень вокзалу визначають згідно рекомендаціям, 

наведеним у таблиці № 5.5. 

Визначають загальну площу вокзалу, яка дорівнює сумі площ приміщень. 

 

5.3 Вихідні дані для розрахунку пасажирських вокзалів і станцій 

 

Таблиця 5.1 – Вихідні дані 

№ 
Добова відправка 
пасажирів 

Кількість пар 
автобусів за 
годину 

№ 
пп 

Добова відправка 
пасажирів 

Кількість пар 
автобусів за 
годину 

1 2 3 4 5 6 
1 100 4 11 1000 18 
2 150 4 12 1100 18 
3 200 6 13 1300 18 
4 250 6 14 1500 18 
5 300 9 15 1800 18 
6 450 9 16 2000 22 



7 500 12 17 2100 22 
8 600 12 18 2500 22 
9 700 12 19 3000 30 

10 850 12 20 більше 3000 30 
 

Таблиця 5.2 – Місткість будови вокзалу 

 

Добова відправка пасажирів, 
чол.. 

Місткість будови, % добового 
відправлення пасажирів 

100 – 250 26 
251 – 500 25 
501 – 1000 24 

1001 – 2000 22 
2001 – 3000 20 
більше 3000 19 

 

Таблиця 5.3 – Кількість постів посадки і висадки пасажирів 

 

Місткість 
будови вокзалу, 

чол.. 

Кількість пар 
автобусів на годину 

Кількість постів 
Посадки Висадки 

100 4 3 1 

200 6 4 2 

300 9 6 3 

500 12 8 4 

1000 18 12 6 

2000 22 16 8 

3000 30 24 12 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 5.4 – Приміщення вокзалу 

Приміщення Місткість будови вокзалу, чол.. 
25  50 100  200 200  500 500  1200 

Пасажирський зал + + + + 
Білетні каси + + + + 
Камери схову багажу + + + + 
Дитяча кімната – + + + 
Буфет + + + + 
Кафетерій – – + + 
Довідкове бюро – + + + + 
Поштове відділення – – – + 
Перукарня – – – + 
Медпункт – – – + 
Туалети + + + + 
Диспетчерська – + + + 
Радіовузол – + + + 
Кімната водіїв + + + + 
Відпочивальня для водіїв – + + + 
Господарчі кладові – + + + 

 
Таблиця 5.5 – Площі приміщень вокзалу 

Приміщення Нормативи 
Кількість 
пасажирів 
від місткості 

Площа на 
одного 
пасажира, м2, Sn 

Площа на одного 
працівника, м2, 
Sпр 

Площа 
примі-
щень 

Пасажирський вокзал 0,70  0,80 1,4  2,0 6 – 
Білетні каси 0,20  0,30 0,8 – – 
Камери схову багажу 0,20  0,30 0,02 6 – 
Дитяча кімната – – – 12  18 
Буфет 0,10  0,20 1,4  2,0 – – 
Кафетерій 0,10  0,20 1,4  2,0 – – 
Поштове відділення – – – 12  18 
Довідкове бюро – – – 3  5 
Медпункт – – – 18  26 
Перукарня – – – 25  45 
Туалети – – – 12  18 
Диспетчерська – – 18/3 – 
Радіовузол – – – 12  15 
Кімната водіїв – – 3 – 
Відпочивальня водіїв – – – 15  25 
Господарчі кладові – – – 20  30 



Практичне заняття №6 

 

Прогнозування розвитку АТП 

 
В умовах ускладнених виробничих ситуацій, обмежених матеріальних і 

трудових  ресурсів, пошуку нових форм організації виробництва й праці, будь-яке 

відхилення від оптимального вирішення розглянутого завдання може призвести 

до негативних наслідків практичної діяльності підприємства. Тому попередня 

оцінка доцільності застосування тих чи інших форм і методів управління, 

апробація втілюваних у виробництво наукових розробок вимагають ретельної 

експериментальної перевірки вихідних даних, численного "програмування" 

аналізованої моделі господарчої ситуації. Навички проведення такого 

експерименту набуваються у процесі активного навчання з використанням 

методів імітаційного моделювання на конкретних об'єктах управління. 

Активне навчання відзначається такими основними особливостями: 

примусовою активізацією мислення студента; тривалим часом залучення тих, 

що навчаються, у навчальний процес; самостійним творчим виробленням 

рішення тими, що навчаються; постійним взаємовпливом тих, що навчаються і 

викладачів. 

Активне навчання застосовується на не імітаційних та імітаційних видах 

занять. 

До форм активного навчання на не імітаційних видах занять належать: 

проблемні лекції; практичні заняття і лабораторні роботи; курсове й дипломне 

проектування; виробнича практика чи стажування; групові консультації; 

олімпіади чи науково-практичні конференції; науково-дослідна робота студентів 

(НДРС). Активізація навчання при цих видах занять реалізується через прямий і 

зворотний зв'язок між викладачем і студентом (слухачем). 

До форм активного навчання на імітаційних ігрових видах занять належать: 

аналіз виробничих ситуацій; виконання імітаційних вправ із заздалегідь відомим 



(викладачеві) оптимальним (найкращим) вирішенням; індивідуальний тренаж із 

використанням тренажерів чи ЕОМ і його пристроїв. 

До форм активного навчання на імітаційних ігрових видах занять 

належать: ділові ігри, розігрування ролей. Ігрове проектування. 

Завдання вибору варіанта розвитку виробничо-технічної бази АТП і АТО 

належить до класу завдань, які вирішуються методом  "ділових ігор". 

Обов'язкові ознаки, які характеризують цей клас завдань такі:  

- наявність проблеми розвитку виробничо-технічної бази АТП і АТО;  

- необхідність підвищення ефективності використання автомобільного 

транспорту; 

- функціональні обов'язки працівників технічної служби, які займаються 

плануванням розвитку ВТБ; 

- облік умов невизначеності і імовірнісного характеру виробничоїдіяльності; 

- певна послідовність рішень; 

- наявність системи стимулювання; 

- об'єктивність оцінки результатів ігрової діяльності.  

Застосування ділових ігор забезпечує можливість проводити відносно 

реальний експеримент і наочніше бачити наслідки прийнятих рішень у короткі 

строки з урахуванням дії численних факторів, які впливають на стан і розвиток 

організаційно-функціональної й економічної структури розглянутої системи. 

 

6.1 Етапи проведення ділової гри 
 

Організація й проведення гри включає в себе три етапи (рис.6.1): 

підготовчий, ігровий і заключний. 

На підготовчому етапі студенти аналізують техніко-економічні показники 

виробничої діяльності АТП за звітний період і вивчають контрольні цифри на 

планований період: визначають стан виробничих потужностей з ТО і ремонту 

автомобілів за факторами і показниками, які зумовлюють розмір і ступінь  
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Рисунок 6.1 – Схема ділової гри 



використання ВТБ; знайомляться з принципами прогнозування розвитку  

ВТБ і напрямами оновлення засобів праці, методикою формування 

альтернативних варіантів і вибором найдоцільнішого. Крім того, вивчають 

спеціальну літературу з удосконалення технічної експлуатації автомобілів і 

розвитку ВТБ на автомобільному транспорті, а також методику визначення 

економічної ефективності використання у народному господарстві нової техніки, 

винаходів і рацпропозицій (ресурсна оцінка). 

Під час гри студенти розраховують виробничу програму з ТО і ремонту 

автомобілів конкретного автопідприємства (якщо програма відома, ці розрахунки 

не виконуються). Потім порівнюють виробничу програму з фактичною 

потужністю ВТБ і визначають доцільність її нарощування. 

Визначивши вузькі місця у структурі чи організації ВТБ, намічають 

заходи щодо їх усунення. 

За результатами порівняння показників, які характеризують стан 

виробничих приміщень і технологічного устаткування, а також рівень технології, 

визначають доцільність і види реконструкції чи технічного переозброєння. 

За результатами порівняння показників, які характеризують рівень 

організації виробництва, визначають номенклатуру конкретних заходів, 

реалізація, яких забезпечує плановий рівень працездатності рухомого складу (чи 

коефіцієнт технічної готовності), продуктивності праці ремонтних робітників, 

питомі капітальні витрати на ВТБ і питомі витрати на ТО і ремонт автомобілів. 

На заключному етапі гри підбиваються підсумки її проведення аналізуються 

й обговорюються заходи і їх ефективність, визначається оптимальний варіант 

розвитку ВТБ, оцінюється праця учасників і виявляються переможці. 

 

6.2 Основні принципи прогнозування розвитку ВТБ 

 

Виробничо-технічна база автомобільного транспорту є одним із головних 

факторів, який впливає на удосконалення технічної експлуатації рухомого складу. 

Процес керування працездатністю транспортних засобів регламентується 



системою заходів технічної експлуатації, а виробничо-технічна база є 

матеріальною основою для реалізації цих заходів. Виробничо-технічну базу слід 

розглядати як самостійний елемент основних виробничих фондів (ОВФ), які 

забезпечують технічну готовність складу у взаємодії з ефективністю 

використання виділених ресурсів. Тому прогноз розвитку ВТБ слід розглядати як 

інструмент активного впливу на весь господарський механізм, який забезпечує 

кращу організацію і управління технічною готовністю рухомого складу, 

підвищення продуктивності праці ремонтно-обслуговуючого персоналу, 

зниження капітальних вкладень у виробничу базу і поточних витрат  на технічне 

забезпечення автомобілів. 

Таким чином, мета прогнозу - необхідність оцінки варіантів майбутнього 

розвитку виробництва і оптимізації ходу цього процесу при виборі перспективних 

напрямів його розвитку в умовах обмежених ресурсів. 

Головним завданням у забезпеченні запланованого обсягу перевезень є 

прискорення інтенсифікації всіх ланок транспортної системи, більш ефективна 

реалізація існуючого технічного потенціалу виробництва. Особливого значення 

ця проблема набуває в умовах значних капіталовкладень, дефіциту трудових 

ресурсів, і напруженості сучасної паливно-енергетичної ситуації. Виробнича база 

є найбільш фондомістким елементом у системі технічного забезпечення рухомого 

складу, а її розвиток здійснюється протягом тривалого періоду часу. Структура  

капітальних вкладень у розвиток виробничої бази багато в чому визначає 

ефективність їх відтворення. Тому прогноз повинен бути виконаний з 

урахуванням інтенсивних факторів розвитку виробництва на основі реконструкції 

і технічного переозброєння. 

Виробнича база є важливим елементом системи технічної експлуатації, яка 

визначає ефективність і створює матеріальні умови для її реалізації. Слід 

відзначити, що зв'язок рівня розвитку ВТБ із методами підвищення 

експлуатаційної надійності не тільки кількісний, а й якісний. Збільшення 

масштабів виробництва дає змогу змінювати його структуру і форми організації, 

таким чином скорочувати витрати на ТО, ремонт автомобілів і створення 



виробничої бази. 

Виробнича база характеризується структурою фондів, яка включає в себе 

пасивну частину (будівлі і споруди) і активну частину (верстати, устаткування, 

оснастка). Причому найважливішим є збільшення питомої ваги активної частини 

у загальній вартості виробничої бази, що тягне за собою збільшення фондовіддачі, 

зниження витрат на ТО і ремонт за рахунок підвищення рівня механізації 

виробничих процесів, і в результаті підвищення продуктивності праці ремонтних 

робітників і зниження собівартості автомобільних перевезень. 

Оскільки створення і функціонування виробничої бази - захід тривалий, при 

прогнозі необхідно враховувати не тільки можливі зміни її структури, а й 

принципово нові форми організації на галузевому і регіональному рівнях. 

Оскільки для тривалого прогнозу детальний опис усіх можливих варіантів 

складний, то в прогноз слід прийняти спосіб альтернативних оцінок, який 

передбачає розгляд традиційних напрямів розвитку і варіанти докорінної зміни 

структури виробничої бази. Таким чином, усі можливі варіанти, які визначаються 

ресурсними і часовими обмеженнями, лежатимуть у рамках згаданих альтернатив. 

При прогнозуванні перспектив розвитку виробничої бази враховуються 

ресурсні обмеження, зокрема, щодо капітальних вкладень і робочої сили. При 

цьому, очевидно, доцільно розглянути питання прогнозу, при якому для різних 

альтернатив обсяг капітальних вкладень буде постійним, а змінюються лише 

вибрані показники ефективності. Найефективніший варіант можна вибрати 

методом неформальної експертизи. 

Як показники, що характеризують ефективність реалізації заходів, слід 

прийняти: продуктивність праці ремонтних робітників, і коефіцієнт технічної 

готовності автомобілів;  питомі капітальні вкладення у виробничу базу К і питомі 

витрати на ТО і ремонт рухомого складу. 

Для оцінки різних варіантів прогнозу необхідно використати характерні 

закономірності розвитку виробничої бази і зміни техніко-економічних показників 

її функціонування. 

Весь прогнозований період розбивається на інтервали за роками. При 



розробці прогнозу використовують звітні й нормативні дані транспорту 

загального користування НДІАТ, Дніпроавтотрансу та інших організацій, а також 

прогноз обсягу перевезень вантажооберту, розміру парку рухомого складу тощо. 

Підготовчий етап прогнозу складається з аналізу виробничої бази за 

такими трьома напрямами: ретроспективний опис тенденцій розвитку: аналіз 

сучасного стану; прогноз розвитку виробничої бази. 

Ретроспективний опис включає в себе оцінку і збирання інформації, 

порядок її обробки, встановлення і оцінку важливості характеристики й 

показників роботи виробничої бази, виявлення взаємозв'язку параметрів і 

показників її розвитку з рівнем концентрації рухомого складу в комплексних АТП 

і спеціалізованих підприємствах автомобільного транспорту. 

Аналіз стану виробничої бази включає опис функціонування, вибору 

методики, розробку алгоритму і програми прогнозування її розвитку. 

В прогноз розвитку виробничої бази входять розрахунок прогнозованих 

параметрів, їх, аналіз, синтез окремих прогнозів відповідно прийнятих обмежень, 

встановлення точності прогнозу й прийняття рішень про доцільність реалізації 

вибраного варіанта розвитку (рис. 6.2). 

 

6.3 Шляхи прискорення оновлення ВТБ 

 

Наукова обґрунтованість і ефективність оновлення основних виробничих 

фондів залежать від того, наскільки практичне здійснення цього процесу 

спирається на об'єктивні закони відтворення. Суспільне значення процесу 

оновлення основних виробничих фондів полягає у подоланні протиріч між 

зростаючими вимогами й обмеженістю ресурсів і можливостей виробництва на 

певному етапі його економічного розвитку. Необхідність збільшення виробничих 

потужностей з ТО ремонту автомобілів для забезпечення безперебійної праці 

транспортного конвеєра вимагає насамперед зменшення частки зайнятих серед 

кількості працюючих. Ці вимоги більш жорсткі у сучасний період, коли 

ускладнилась загальна демографічна ситуація й уповільнився  приріст трудових 
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Рисунок 6.2 – Збільшена схема прогнозу розвитку виробничої бази 
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ресурсів у країні. Іншою стає обстановка, коли виробничі потужності не 

зростають і ставка робиться на інтенсифікацію виробництва. 

Інтенсифікація виробництва основана на підвищенні продуктивності живої 

праці та економії матеріалізованої праці й означає повніше використання діючого 

устаткування, уже створених виробничих потужностей. Як правило, до 

екстенсивних форм виробництва належить  нове будівництво, а до інтенсивних - 

розширення, реконструкція і технічне переозброєння. Разом з тим нове 

будівництво може бути і фактором інтенсифікації, коли створюються принципово 

нова технологія, прогресивна структура виробництва та ін. 

На різних етапах розвитку виробничих потужностей АТП вибір того чи 

іншого методу оновлення ВТБ залежав від  переважного значення тих чи інших 

форм відтворення основних фондів. У цьому зв'язку важливим є встановлення 

суті нового будівництва, розширення, реконструкції і технічного переозброєння. 

Головну роль у процесі оновлення ВТБ автомобільного транспорту 

тривалий час відігравало нове будівництво. Це пояснюється рядом нових 

об'єктивно існуючих причин; вирішальною роллю нового будівництва у 

збільшенні обсягу перевезень і створення необхідних умов для технічного 

забезпечення рухомого складу; можливістю залучення у транспортний процес 

додаткових трудових, сировинних, енергетичних і матеріальних ресурсів; 

кращими умовами у вирішенні проблем, пов'язаних з охороною навколишнього 

середовища, введенням нових виробничих потужностей чи створенням нових 

робочих місць. 

Поряд з новим будівництвом немалу роль у відтворенні і оновленні 

виробничих фондів відіграє розширення. У результаті розширення вводяться нові 

виробничі фонди, зростає загальна виробнича потужність і площі діючих цехів 

основного і допоміжного виробництва на території АТП чи додаткових площах. 

Процес розширення також пов'язаний із залученням додаткових ресурсів. 

Нині на автомобільному транспорті позначилось зростання капітальних 

вкладень на реконструкцію і технічне переозброєння виробництва. 

Реконструкція і технічне переозброєння стають головною вирішальною 



формою оновлення ВТБ, найважливішою умовою підвищення інтенсифікації 

всього транспортного процесу. Пріоритет реконструкції і технічного 

переозброєння перед новим будівництвом і розширенням полягає у можливості 

забезпечення необхідного співвідношення між зростанням продуктивності праці й 

витратами на неї. 

Отже, реалізація принципів оновлення та інтенсифікації використання ВТБ 

можлива на основі реконструкції і технічного переозброєння діючих 

автопідприємств. 

Реконструкція - це процес оновлення і якісного вдосконалення діючих 

основних виробничих фондів, який здійснюється за єдиним проектом за 

допомогою ліквідації застарілих будівель і споруд, заміни морально застарілого і 

спрацьованого устаткування, його модернізації, докорінного переобладнання 

окремих зон чи ділянок ВТБ з поліпшенням їх технічних показників, механізації і 

автоматизації виробничих процесів, втілення нової технології, перепланування і 

переобладнання будівель і споруд у зв'язку з їх моральним спрацюванням чи 

зміною технологічної схеми виробництва, зміни шкідливого впливу викидів на 

навколишнє середовище. 

Залежно від мети і результатів, що досягнуті, реконструкція може бути 

спрямована на приріст виробничих потужностей, підвищення технічного рівня 

ВТБ, поліпшення техніко-економічних показників праці технічної служби АТП; 

поліпшення соціальних умов трудової діяльності; створення централізованих 

спеціалізованих виробництв. 

Сьогодні зростає роль фактора часу і морального спрацювання техніки і 

технології, здійснюється швидка зміна моделей устаткування, технології, яка 

відрізняється від попередніх значним поліпшенням техніко-економічних 

показників. 

Основними етапами технічного переозброєння є : 

- аналіз стану і формування прогресивної структури парку технологічного 

устаткування; 

- підвищення експлуатаційної надійності діючого устаткування; 



- визначення оптимального строку служби устаткування; 

- розрахунок потреб в устаткуванні. 

Важливу роль у підвищенні ефективності використання ВТБ відіграє 

науково обґрунтований розрахунок потреби в устаткуванні. З урахуванням 

можливості найінтенсивнішого використання устаткування при підвищенні рівня 

концентрації обсягу робіт з ТО і ремонту економіко-математична модель потреби 

в устаткуванні повинна враховувати потребу на приріст парку, заміну 

спрацьованого устаткування, реконструкцію чи технічне переозброєння 

виробництва. 

 

6.4 Методика розрахунку варіантів розвитку ВТБ 

 

Сучасний стан виробничої бази характеризується переважним розвитком 

комплексних АТП з недостатнім використанням принципів концентрації, 

спеціалізації і кооперування. Питома вага вартості ВТБ у загальній вартості 

виробничих фондів складає приблизно 40...45%, а за розрахунками 

Діпроавтотрансу в оптимальній структурі фондів виробнича база повинна 

складати 55...60%. Це призвело до значного відставання виробничої бази від норм 

забезпеченості. Так, забезпеченість виробничими площами для ТО і ремонту 

складає 50...60%, засобами механізації - 25...30% від нормативу.  Низький  рівень 

фондооснащеності (5...5,5 тис. грн. на автомобіль), фондо і механоозброєності 

(відповідно 10...11 тис. грн. І І,5...І,8 тис. грн.. на одного ремонтного робітника). 

Діючі виробничі фонди мають значне спрацювання (40...50%), великий понад   

нормативний строк служби, який перевищує нормативи в І,2...2,5 рази. Діюча 

виробнича база (розміри, планування, устаткування) в основному розрахована на 

автомобілі середньої вантажопідйомності, експлуатовані без причепів. За даними 

НДІАТ (табл. 6.1) у період 1980-2000 pp. відбудуться значне зростання обсягу 

перевезень (наприклад, вантажних - у 3,3 рази), парку (вантажного - у 2,2 рази) і 

суттєві зміни технічних характеристик експлуатованих автомобілів. Наприклад, 

середня вантажопідйомність вантажних автомобілів збільшиться з 6,6 т ( 1985 р.) 



до 10,3 т (2000 p.), в результаті приросту вантажного парку за рахунок автомобілів 

великої вантажопідйомності (на 70...75%). Пристосування існуючої бази до 

автомобілів великої вантажопідйомності вимагає її практичної перебудови у 

зонах ТО і ПР. Отже, за 15 років створити практично нову виробничу базу, 

включаючи засоби механізації для ТО і ремонту. 

Забезпечення технічної готовності парку автомобілів в умовах обмежених 

трудових і матеріальних ресурсів викликає необхідність удосконалення структури 

ВТБ і вибору оптимального варіанта її розвитку. 

 

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ. Розвиток виробничої бази у рамках існуючих 

організаційних структур і принципів функціонування. 

Умови і обмеження. Доцільний період часу 1986-1994 p.p. Можливий період 

- 1986-2000 pp. У прогнозований період основною структурною одиницею 

автомобільного транспорту вважається комплексне автопідприємство; 

розглядається технічна служба з технічно замкнутим виробництвом з 

обслуговування і ремонту автомобілів; структура фондів підприємства відповідає 

стану базового періоду; трудові ресурси зростають. 

За основні напрями розвитку і вдосконалення структури виробничої бази 

приймаються такі: укрупнення одиничних потужностей АТП і об'єднання дрібних 

АТП у більші і в автотранспортні об'єднання; реконструкція існуючої виробничої 

бази без суттєвої зміни її структури; технічне переозброєння виробництва на рівні 

оргтехзаходів і підтримки наявних потужностей; ресурсне забезпечення 7...9% 

вартості виробничих фондів така ж як і в базовий період (табл. 6.2). 

Реалізація планових заходів за першим варіантом розглядається у 

послідовності, передбаченій структурою капітальних вкладень у розвиток 

виробничої бази.   

НОВЕ БУДІВНИЦТВО. За результатами виконаних досліджень і аналізу 

роботи передових автотранспортних підприємств найраціональніший розмір 

АТП, у якому забезпечуються ефективне завантаження існуючого технологічного 

устаткування і  оптимальна структура технічної служби, складає 200...300 



Таблиця 6.1 – Стан і перспективи розвитку провізної здатності вантажного 

автотранспорту загального користування 

Показник Стан на рік Перспективи на 
рік 

1980 1985 1990 1996 2000 
Обсяг перевезень, % 

Кількість вантажних автомобілів 
Середня вантажопідйомність, т 

Виробіток на один автомобіль, %  

100 

100 

5,55 

100 

122 

117 

6,66 

131 

169 

130 

8,23 

172 

212 

170 

9,25 

205 

322 

220 

10,03 

238 

 

Таблиця 6.2 – Приблизна структура капітальних вкладень у розвиток ВТБ 

(за станом на 1990 p.) 

Форма розвитку Частка заходів у загальній сумі 

капіталовкладень, % 

Нове будівництво. 

Розширення і реконструкція. 

Оргтехзаходи. 

Підтримка наявних потужностей 

В с ь о г о 

37,0 

50,6 

8,0 

4,4 

100 

 

одиниць рухомого складу. Згідно з положенням про технічне обслуговування і 

ремонт рухомого складу автомобільного транспорту всі норми технічного 

обслуговування і   ремонту розраховані на автотранспортні підприємства, в яких 

виконується ТО і ПР 200...300 автомобілів.   

На основі результатів наукових досліджень і аналізу роботи передових 

підприємств установлено, що у великих автотранспортних підприємствах 

забезпечується можливість: застосування прогресивних методів організації, 

керування і технології технічного обслуговування і ремонту на основі принципів 

спеціалізації і кооперування з централізованим управлінням виробництвом, 

трудовими і матеріальними ресурсами; бригадної форми організації праці і її 

стимулювання за кінцевим результатом; ефективного використання виробничої 



бази за рахунок підвищення рівня механізації виробничих процесів і широкого 

застосування засобів контролю і діагностування та ін. Тут чітко видно переваги 

великих автотранспортних підприємств. 

Проте наявні обмеження щодо капітальних вкладень і трудових ресурсів не 

дають змоги використати переваги нового будівництва як форми розширеного 

відтворення основних фондів. Крім того, частина фондів ВТБ на діючих 

автотранспортних підприємствах, якої не вистачає, посилює негативні наслідки і 

знижує ефективність функціонування технічної служби. Звідси випливає 

важливий висновок про те, що розвиток виробничо-технічної бази за першим 

варіантом повинен відбуватися не новим будівництвом, а збільшенням 

капітальних витрат на розвиток діючих виробничих потужностей і доведенням їх 

рівня розвитку до нормативного значення. Необхідно принцип концентрації 

реалізувати на основі прогресивних форм організації і докорінного вдосконалення 

структури виробничої бази з урахуванням обмежень матеріальних і трудових 

ресурсів. У реальних умовах функціонування автомобільного транспорту нове 

будівництво неминуче і воно викликане динамікою розвитку виробництва, 

необхідністю удосконалення рухомого складу 1ітранспортного процесу. 

РОЗШИРЕННЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ. Відповідно до існуючої структури 

капітальних вкладень у відтворення основних фондів близько 50% коштів 

спрямовується на розширення і реконструкцію підприємств автомобільного 

транспорту. Детальніший аналіз витрат на ці види відтворення показує, що 

близько 85...90% коштів, які виділяються для цього, використовуються на 

розширення виробничої бази і тільки 10...15% - на іі реконструкцію. За рахунок 

коштів на розширення діючих АТП збільшують виробничі потужності 

будівництвом нових цехів, відділень, зон технічного обслуговування і ремонту, 

станцій і постів діагностики та інших дрібних об'єктів виробництва. Питомі 

витрати на розширення виробничої бази не перевищують 2...2,5 тис. грн. на один 

обліковий автомобіль, а це значить, що кошти, які виділяються, розпорошуються 

за дрібними об'єктами, у яких неможливо використати Індустріальні методи 

виробництва і прогресивну технологію, пов'язати розвиток автопідприємства з 



перспективою розвитку галузі, забезпечити вирішення соціальних питань тощо. 

Незначна доля коштів, що залишилися і використовується для реконструкції 

діючих автопідприємств, також не забезпечує своїх кінцевих цільових установок, 

тому що невеликі капіталовкладення достатні лише для часткової реконструкції 

виробничої бази чи окремих виробничих підрозділів. 

Отже, за станом базового періоду прогнозування обсяг капітальних 

вкладень на нове будівництво і розширення складає понад 80% усіх коштів, 

передбачених для розвитку виробничо-технічної бази автомобільного транспорту. 

Така структура капітальних вкладень не відповідає сучасним вимогам 

інтенсивного розвитку суспільного виробництва і перспективам його дальшого 

удосконалення, не може забезпечити вирішення завдання щодо різкого 

підвищення технічної готовності рухомого складу. 

ОРГЗАХОДИ І ПІДТРИМАННЯ ДІЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ. Доля 

капітальних вкладень на ці заходи не перевищує 3...7%, а питомі витрати на 

здійснення ремонту технологічного устаткування і його придбання складає 

приблизно 150 грн на один обліковий автомобіль. В умовах зростання ролі 

інтенсивних факторів такі витрати на технічне переозброєння виробничо-

технічної бази діючих автопідприємств недостатні для підвищення рівня 

механоозброєності ремонтних робітників і їх продуктивності праці. Складність 

вирішення цього важливого народногосподарського завдання полягає ще і в тому, 

що в існуючій статистичній звітності з автомобільного транспорту немає 

відомостей про технічне переозброєння як самостійну форму відтворення 

основних фондів і про економічний ефект, який одержують від окремих напрямів 

відтворення. Необхідно розробити методику і розрахувати ефективність 

капітальних вкладень за окремими напрямами відтворюваного процесу, яка 

ґрунтується на використанні показників питомих капітальних витрат на 

виробничу базу, питомих потокових витрат на технічне обслуговування і ремонт 

автомобілів, продуктивності праці ремонтних робітників, коефіцієнті технічної 

готовності автомобілів. 

Як основна організаційна форма розвитку ВТБ з першого варіанта є 



об'єднання дрібних АТП і укрупнення одиничних автопідприємств. Ця форма 

організації передбачає удосконалення структури виробничої бази у рамках 

автотранспортні об’єднання (АТО  і створює сприятливі умови для поліпшення 

використання виробничих приміщень, технологічного устаткування та інших 

ресурсів. 

Об'єктивними для підвищення ефективності використання виробничих 

потужностей е такі передумови: автотранспортні об'єднання мають великі 

ресурсні можливості, які дають змогу швидше і ефективніше вирішувати питання 

розширення, реконструкції чи технічного переозброєння виробництва з ТО і 

ремонту рухомого складу; здійснювати виробничі зв'язки між підприємствами, які 

ввійшли в об'єднання. 

Слід відзначити, що поліпшення техніко-економічних показників роботи 

технічної служби повинно забезпечуватися у рамках коштів, передбачених на 

розвиток виробничої бази об'єднаних автопідприємств, і ефекту, який 

одержується за рахунок концентрації виробництва. 

Для першого варіанта і періоду (1986-1994 pp.) характерні: реконструкція 

існуючої виробничої бази з доведенням її до раціональних нормативів 

забезпеченості; централізація і спеціалізація підприємств з виконання складних 

робіт Т0 і ПP, часткова предметна спеціалізація у рамках управлінь і об’єднань, 

часткова кооперація АРЗІв, АРмів і АТП при виконанні ремонтних робіт; 

перевезення АРЗІв на переважний капітальний ремонт агрегатів і вузлів і 

відновлення деталей; підвищення рівня механізації виробничих процесів на 

робочих місцях, які вимагають малокваліфікованої і важкої ручної праці. 

Основними  ланками виробничо-технічної бази при першому варіанті 

будуть: АТП, АТО, АК, виробництва, спеціалізовані на певних видах робіт TО і 

ПР; спеціалізовані на певних видах робіт ТО і ПР; спеціалізовані АРМи і АРЗи, 

які забезпечують АТП капітальним і частково  ПР основних агрегатів і вузлів 

автомобілів; госпрозрахункові інженерно-технічні служби управління 

(об'єднання), які організують кооперацію і спеціалізацію експлуатаційних і 

ремонтних підприємств, що знаходяться у регіоні. 



Розрахунок показників ефективності першого варіанта розвитку 

виробничої бази на тривалу перспективу виконується так: 

1. Коефіцієнт технічної готовності автомобілів. 

У табл. 6.3 наведені фактичні значення T  за 1965-1985 pp., а на рис. 6.3 

графічно зображено значення T  за ретроспективний і прогнозований періоди. 

Аналіз одержаних даних показує, що при існуючих темпах зміни 

фондооснащення і нормативна величина буде досягнута у 2000-2005 p.p. Ці 

значення до того часу збільшаться на 3...5%. 

2. Питомі витрати на ТО і ремонт автомобілів. 

Характер зміни питомих витрат на ТО і ремонт (на кожні 1000 км пробігу) 

наведені на рис. 6.4. Якщо за запланований період середній розмір парку 

зміниться з 270 у 1995 p. до 350 автомобілів у 2005 p., питомі витрати на ТО І 

ремонт знизяться на 14%. При зміні середнього розміру парку з 270 до 500 

одиниць питомі витрати на ТО 1 ремонт знизяться на 23%. Передбачене зниження 

питомих витрат, враховуючи сучасні тенденції зміни кількісного складу парку 

автомобілів, в АТП, становить 15...20%. 

 

Таблиця 6.3 – Величини T  і 0Ф  за роками перед прогнозного і 
прогнозованого періодів 

 
Показник 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

T  

0Ф  

0,779 

2,8 

0,793 

3,4 

0,812 

4,17 

0,826 

5,17 

0,832 

5,9 

0,849 

6,7 

0,851 

7,4 

0,859 

8,0 

 

3. Питомі капітальні витрати К. Використовуючи залежність (рис. 6.5 ), 

бачимо, що питомі капітальні вкладення за запланований період знизились на 

12...15%. 

4. Продуктивність праці ремонтних робітників Пр.р. Продуктивність праці 

залежить від рівня фондоозброєності ремонтних робітників і від співвідношення 

пасивної і активної частин виробничих фондів і їх стану (ступеня спрацювання). 

Середній темп зростання продуктивності праці ремонтних робітників за  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.3.Динаміка зміни коефіцієнта технічної готовності автомобілів. 
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Рис. 6.4. Зміна питомих витрат на ТО і ТР залежно 
від кількості автомобілів у АТП. 

18 

24 

S, грн. на 1000 км 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спцт, тис. грн. 

2 

4 

0 

0 250 500 750 Асп.од 

Рис. 6.5. Залежність питомих капітальних витрат на ВТБ у 

АТП 

6

Рис. 6.6. Динаміка зміни npp. 

nрр,% 

1965 1975 1985 1995 
100 

Роки 

П
ро

гн
оз

 

150 



останні 15 років становить 2,3% на рік з тенденцією згасаючого характеру. 

Враховуючи це, слід чекати зростання продуктивності праці ремонтних 

робітників до 2005 p. на 35...40% (рис. 6.6). Розглянутий варіант розвитку 

здійснюється у рамках існуючих організаційних форм, тобто Р=1. Приймаючи, що 

Ф1996 =19,6 тис. грн. на один автомобіль, а Ф2005 =19,6, одержимо П1995 = 100%, а 

П2005= 130%. 

Таким чином, враховуючи показник продуктивності праці ремонтних 

робітників, одержаний за фактичними темпами приросту і розрахунку з 

урахуванням зростання фондоозброєності, можна вважати, що зростання 

продуктивності праці за першим варіантом розвитку становить 30...40%  

Числові значення показників ефективності розвитку виробничої бази за 

першим варіантом представлені у табл. 6.4. Висновки щодо першого варіанта 

розвитку. 

Розглянутий варіант розвитку виробничої бази. має ряд суттєвих недоліків, 

властивих сучасному напряму у розвитку ВТБ на автомобільному транспорті. 

По-перше, розглядається комплексне автопідприємство з технологічним 

замкнутим виробництвом без урахування синтезу таких прогресивних форм 

організації,  як концентрація, спеціалізація і кооперування. 

По-друге, у розвитку автопідприємств переважають екстенсивні фактори: 

нове будівництво і розширення, які є ресурсномісткими формами і не 

забезпечують кінцевих показників праці ВТБ для виконання запланованого обсягу 

перевезень народногосподарських вантажів. 

По-третє, чітко проявляється невідповідність між темпом зростання 

фондоозброєності і продуктивністю праці, яка пояснюється недосконалістю 

структури капітальних вкладень на автомобільному транспорті. Необхідно 

збільшувати питому вагу активної частини фондів у загальній вартості ВТБ, що 

приведе до підвищення фондовіддачі, зниження витрат на ТО і ремонт складу і 

собівартості перевезень. 

По-четверте, ресурсні обмеження (дефіцит ресурсів порівняно з 

нормативом) зумовили недооснащенність АТП виробничо-технічною базою на 



35...40%, а отже, і зниження основних техніко-економічних показників ВТБ 

приблизно на тому ж рівні. 

Другий варіант. Розвиток виробничої бази, спрямований на спеціалізацію і 

концентрацію однорідних впливів, головним чином у галузевих рамках. 

Таблиця 6.4 - Показники ефективності розвитку ВТБ, %. 

Варіант 
розвитку 

Зростання Зростання 
Пр.р. 

Зростання Зниження 
К 

1 
2 
3 

3-5 
5,0-7,0 

7-9 

30-40 
50-55 
60-65 

15-20. 
20-25 
30-36 

12-15 
15-20 
26-30 

 

Умови і обмеження. Доцільний період часу 1986-1996 p.p. Можливий 

період - 1995-2005 p.p. Другий варіант не викликає всіх форм розвитку 

виробничої бази, властивих першому варіанту. Ресурсне забезпечення 

залишається на попередньому рівні. При другому варіанті можливе як збереження 

структури і організації виробничої бази, так і її зміна на базі введення повної 

господарської самостійності інженерно-технічної служби, а також доведення 

рівня спеціалізації і кооперування автотранспортних і авторемонтних підприємств 

до раціонального для галузевих рамок рівня. 

При введенні господарських відносин технічної і експлуатаційної служб 

основною ланкою виробничої бази буде: спеціалізована за видами робіт 

центральна районна база, яка виконує на договірних відносинах з 

експлуатаційними АТП ТО і ремонт технологічно сумісних груп автомобілів 

(СБЦТО); ділянки ТО і дрібного ремонту, які проводять нескладні ТО і ПР, а 

також демонтажно-монтажні роботи агрегатів і систем в АТП; АРЗи, включаючи 

фірмові, і АРМи, які проводять капітальний ремонт агрегатів, вузлів і систем для 

АТО і АТП; спеціалізовані майстерні для відновлення деталей з використанням 

прогресивної. Індустріальної технології і виконання технічно складних робіт - 

ремонту кузовів, рам, правки, фарбування, антикорозійного захисту та ін.; 

госпрозрахункова інженерно-технічна служба управління чи об'єднання, яка 

організовує управління підприємствами виробничої бази і господарські стосунки 

з службою перевезень (експлуатаційними АТП). 



Реалізація планових заходів за другим варіантом здійснюється з 

обґрунтуванням підвищення рівня організаційно-технічного удосконалення, 

виробництва щодо обслуговування і ремонту рухомого складу на основі 

принципів концентрації і спеціалізації. 

Другий варіант розвитку передбачає дальше підвищення рівня концентрації 

виробництва і спеціалізації робіт за видами обслуговування і ремонту. З 

підвищенням рівня концентрації рухомого складу в парку і обсягу робіт з ТО і 

ремонту створюються сприятливі умови для зосередження технологічно 

однорідних робіт до такого рівня, який дає змогу використати високопродуктивне 

устаткування. Інакше кажучи, досягнення певного рівня концентрації 

технологічно однорідних робіт зумовлює необхідність їх спеціалізації з 

використанням прогресивних устаткування і оснастки. Встановлено, що з 

підвищенням рівня концентрації виробництва з ТО і ремонту рухомого складу 

підвищується рівень спеціалізації робіт.  

Аналітично коефіцієнти спеціалізації Кс і концентрації Pк, визначають з 

формули: 

                                            
0Р

Р
К ф

с  ,                                                        (6.1) 

                                           
0N

N
Р ф

к  ,                                                        (6.2) 

де Рф і Р0- фактичний і оптимальний обсяги робіт з ТО і ремонту, 

реалізовані виробничою базою автопідприємства; 

Nф і N0-фактична і оптимальна оснащеність ВТБ устаткуванням. 

Використовуючи закономірності зміни техніко-економічних показників 

праці виробничої бази залежно від рівня концентрації рухомого складу і обсягу 

робіт з ТО і ремонту, а також зміни Кс залежно від Рк, можна припустити, що в 

результаті реалізації програми розвитку ВТБ за другим варіантом відбудеться 

збільшення середнього розміру парку з 270 до 500 автомобілів. Таке зрушення у 

середніх розмірах автопідприємств забезпечить підвищення рівня концентрації і 

спеціалізації ВТБ приблизно на 20...30%. Приймаючи це значення за рівень 



організаційно-технічної і технологічної досконалості виробництва, можна 

визначити ефективність програми розвитку і вдосконалення структури ВТБ за 

другим варіантом. 

Продуктивність праці ремонтних робітників П р.р.  Величина Ф залишається 

на рівні першого варіанта, а У =1,25. 

Тоді П1995 = 11,5 · 1,25 = 3,8, що відповідає 110%, а П2005= 19,6х 1,25 = 4,95, 

що відповідає 149%. Ці розрахунки показують, що зростання продуктивності 

праці ремонтних робітників становитиме 49% порівняно з 30%, одержаними для 

першого варіанта. 

Коефіцієнт технічної готовності T . Встановлено, що зростання 

продуктивності праці на 1% забезпечує підвищення коефіцієнта технічної 

готовності на 0,13%. Отже, зростання продуктивності праці ремонтних робітників 

на 49% сприятиме підвищенню T  на 6,5 %. 

Зниження питомих капітальних витрат на ВТБ 1 питомих витрат на ТО і 

ремонт автомобілів визначено за аналогією з першим варіантом. 

Числові значення показників ефективності реалізованої програми за другим 

варіантом розвитку ВТБ представлені у табл. 6.4. 

Висновки за другим варіантом розвитку: 

1. Підвищення рівня концентрації виробничої бази забезпечує необхідні 

передумови для поглиблення спеціалізації робіт за видами ТО і ремонту рухомого 

складу в рамках АТП і АТО галузі. 

2. Удосконалення структури ВТБ зумовлює зміну структури капітальних 

вкладень на користь реконструкції і технічного переозброєння. 

3. У розвитку ВТБ більше проявляються інтенсивні фактори, які і 

забезпечують поліпшення показників ефективності заходів, що проводяться. 

Проте і такі темпи розвитку та форми організації ВТБ не забезпечать 

технічної готовності рухомого складу, достатньої для здійснення планового 

обсягу перевезень. Необхідна докорінна зміна структури виробничо-технічної 



бази на основі принципів концентрації, спеціалізації і кооперування. 

Третій варіант. Розвиток виробничо-технічної бази в умовах докорінної 

зміни організаційних форм, пов’язаний з досягненням оптимального технічного 

рівня розвитку на основі концентрації, спеціалізації і кооперування виробництва 

на регіональному, в основному позавідомчому рівні. 

Умови і обмеження. Доцільний період часу реалізації – 1995-2005 p.p. 

Можливий період - 1986-2006 p.p. Рівень розвитку виробничої бази за першим і 

другим варіантами є вихідним. Розвиток ВТБ здійснюється у рамках галузі і 

регіону. Величина капітальних вкладень залишається на попередньому рівні. 

Передбачається абсолютне чи відносне скорочення трудових ресурсів. 

При третьому варіанті створюється єдина виробнича база для ТО і ремонту 

автомобілів регіону незалежно від відомчої підлеглості. Розширення парку, що 

обслуговується, з 18...25% (транспорт загального користування) до 80...85% парку 

регіону дасть змогу повніше реалізувати переваги спеціалізації, кооперації та 

індустріальних засобів виконання робіт, а також принципи господарського 

ставлення всередині ІТС регіону і між службами технічної експлуатації і 

перевезень. 

В основу господарських відносин між технічними і перевізними службами 

автомобільного транспорту можуть бути покладені такі схеми: 

- власником автотранспортних засобів є ІТС, яка здає в оренду або напрокат 

автомобілі комерційним підприємствам з водіями чи без них, здійснюючи при 

цьому ТО і ремонт автомобілів, постачання запасними частинами і матеріалами; 

- власником автотранспортних засобів є комерційні (перевізні) 

підприємства, які частково чи повністю здійснюють ТО і ремонт автомобілів у 

спеціалізованих підприємствах ІТС; 

- ІТС, будучи власником автомобілів, забезпечує гарантовану працю 

рухомого складу протягом заданого часу чи пробігу (гарантована кількість, 

працюючих автомобілів на лінії). 

У всіх трьох схемах відповідальність за використання автомобілів у межах 

встановлених строків оренди чи прокату, норм і тарифів несе комерційне 



підприємство, яке здійснює гарантовану оплату ІТС за орендований рухомий 

склад. 

Форми розвитку ВТБ. Для забезпечення технічної готовності рухомого 

складу в умовах зростаючих обсягів перевезень народногосподарських вантажів 

необхідно значно поліпшити використання ресурсів, що виділяються, забезпечити 

дальше зростання і підвищення ефективності виробництва на автомобільному 

транспорті. Щоб добитися цього, необхідно підвищувати рівень концентрації і 

спеціалізації робіт з технічного обслуговування і ремонту автомобілів, 

продовжувати зміцнення ВТБ і переведення її на індустріальну основу і 

прогресивну технологію. 

Реалізація планових заходів за третім варіантом розвитку виробничої бази 

на автомобільному транспорті передбачає докорінну зміну структури 

виробництва з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу на основі 

концентрації, спеціалізації і кооперування. Передбачається, що рівень 

концентрації і спеціалізації ВТБ досягне оптимального рівня. Це значить, що 

показник рівня організаційно-технічної і технологічної досконалості виробництва, 

виходячи з наявних закономірностей його розвитку, складе 45...53% порівняно з 

вихідним рівнем. 

Користуючись розробленою методикою визначення показників 

ефективності програми розвитку ВТБ, одержимо такі їх величини: 

1. Продуктивність праці П1995 = 11,5 ·1,5 = 4,17, що відповідає 123%, а П2005 

=19,6 · 1,5= 5,4, що відповідає 160%. 

Характер зміни продуктивності праці залежно від фондоозброєності 

ремонтних робітників при різних рівнях удосконалення структури ВТБ 

представлений на рис.6.7. 

2. Коефіцієнт технічної готовності T  =0,13 · 60 = 7,8%. 

3. Питомі капітальні витрати на ВТБ і питомі поточні витрати на ТО і 

ремонт автомобілів знижуються на 25...30 і 30...35% відповідно. 

Числові значення показників ефективності реалізованої програми за третім  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіантом розвитку ВТБ представлені в табл. 6.4. 

Висновки за третім варіантом розвитку: 

1. Технічний рівень виробництва характеризує стан його виробничої бази і 

визначає потенційні можливості підприємства, пов'язані з забезпеченням 

рухомого складу у справному стані і досягненням високих економічних 

показників при його використанні. 

2. Досягнення оптимального технічного рівня розвитку виробничої бази на 

автомобільному транспорті можливе при умові синтезу прогресивних форм 

організації. Розвиток концентрації, поглиблення спеціалізації і розширення 

кооперування - ці форми організації виробництва досягають стосовно ВТБ на 

автомобільному транспорті оптимального значення. 

3. Третій варіант передбачає використання переважно інтенсивних факторів 

розвитку ВТБ, в результаті дії яких створюються необхідні умови технічного 
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Рисунок 6.7 – Заміна продуктивності праці nрр залежно 
від фондооснащеності Ф при різних У. 



забезпечення рухомого складу. 

4. Рівень розвитку виробничої бази на автомобільному транспорті, 

досягнутий до кінця прогнозованого періоду, за третім варіантом забезпечує 

можливість виділення сфери технічного обслуговування і ремонту у самостійну 

підгалузь автомобільного транспорту. 

Програма розвитку ВТБ за кожним варіантом розвитку може розглядатися і 

як самостійний напрям на всьому етапі прогнозованого періоду, і як переважний 

напрям на окремих етапах. У табл.6.5 наведена оцінка розглянутих варіантів 

відповідно до вибраних показників, за умови повної реалізації варіантів протягом 

усього прогнозованого періоду і збереження темпів ресурсного забезпечення. 

 

Таблиця 6.5 - Вірогідність реалізації варіантів розвитку ВТБ,%. 

Варіант 
розвитку 

Роки За 15 років 
 1986-1990 1991-1995 1996-2000 

1 
2 
3 

70...80 
20...30 

- 

30...35 
35...60 
3…15 

10...20 
25...35 
50...60 

35...45 
30...40 
22...28 

 

З урахуванням встановленої вірогідності реалізації варіантів розвитку у 

прогнозований період забезпечується зростання T  і Пр.р. на 4...7 і 45...55% і 

зниження К і S на 16...20 і 21...26% відповідно. 

Попередні розрахунки показують, що якщо у прогнозований період на 

одного ремонтного робітника припадало 2...3 автомобілі, то у прогнозований 

період це значення складе 3...5. За рахунок цього можливе відносне скорочення 

трудових ресурсів у сфері ТО і ремонту приблизно на 15...20%. 

Оцінка варіантів розвитку ВТБ свідчить, що досягнення високих техніко-

економічних показників технічної служби в умовах обмежених ресурсів 

забезпечується в результаті інтенсифікації виробництва, за рахунок синтезу 

прогресивних форм організації і вдосконалення структури капітальних вкладень 

на користь реконструкції і технічного переозброєння ВТБ. 
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