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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Головною метою самостійної роботи студентів є активізація самостійної 

роботи, індивідуалізація навчання, підвищення якості засвоєння навчальної 

дисципліни. 

Методичні рекомендації визначають інформаційний обсяг дисципліни 

“Менеджмент підприємств автосервісу”, рівень сформованості вмінь та знань, 

місце дисципліни у системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістр напряму “Менеджмент адміністрування” фахових спрямувань 

“Транспортний менеджмент і логістика”, «Менеджмент у системах автосервісу» 

перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних 

матеріалів. 

Мета викладання дисципліни – є формування у студентів теоретичних 

та професійних знань та навичок з менеджменту підприємств автосервісу. 

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- сутність та завдання менеджменту підприємств автосервісу; 

- вимоги до системи підтримання автомобілів у працездатному стані; 

- вимоги до системи забезпечення запасними частинами автомобілів; 

- вимоги до вибору та обслуговування обладнання підприємств автосервісу; 

- особливості продукту автосервісу; 

- особливості виробничої структури підприємств автосервісу; 

- основні положення управління автосервісом. 

На основі здобутих знань студент повинен вміти: 

- розробляти вимоги що висуваються до проектування підприємств 

автосервісу; 

- організувати процес діагностики стану автомобілів; 

- оптимізувати організаційну структуру підприємства; 

- підібрати виробничу потужність та виробничу структуру підприємств 

автосервісу; 
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- проектувати виробничу інфраструктуру підприємств автосервісу; 

- розробляти виробничі програми підприємств автосервісу; 

- здійснювати оперативний аналіз виконання виробничих та економічних 

показників. 

Дисципліна «Менеджмент підприємств автосервісу» вивчається шляхом 

читання лекцій та проведення практичних занять. 

На лекціях викладаються теоретичні питання, розкривається суть 

процесів управління автосервісом, підвищення їх ефективності. Практичне 

закріплення знань здійснюється у процесі проведення практичних занять. 

Міждисциплінарні зв’язки. Попередньо вивчаються такі 

фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни як «Економіка 

транспортних перевезень», «Транспортний менеджмент», «Надійність складних 

автомобільних систем», «Основи транспортної системи України».  

Після вивчення дисципліни «Менеджмент підприємств автосервісу» 

студенти повинні мати необхідні теоретичні знання для вивчення таких 

професійно-орієнтованих дисциплін як «Логістичний менеджмент транспортних 

підприємств», «Управління економічним розвитком транспортних 

підприємств», «Менеджмент міжнародних перевезень». 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

І. Успішність підготовки до практичних занять і складання заліку 

значною мірою залежить від організації самостійної роботи. Ґрунтовне 

засвоєння програмного матеріалу потребує опрацювання кількох літературних 

джерел, наведених у списку рекомендованої літератури. Для здійснення 

самостійної роботи студентам рекомендується ознайомитись з нормативно-

правовою базою та навчально-методичною літературою, перелік якої наведено в 

списку рекомендованої літератури, а також публікаціями періодичних видань. 

При вивченні навчального матеріалу необхідно використовувати звіти 

підприємств і інші джерела економічної інформації, аналізуючи зміни 

показників за методикою, поданою в підручниках.  

Самостійна робота з навчальної дисципліни “Менеджмент підприємств 

автосервісу” включає:  

- письмове виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми 

навчання). Контрольна робота є комплексним завданням, в якому містяться 

теоретичні і практичні завдання; 

- підготовку до підсумкового контролю знань за контрольними 

питаннями; 

- підготовку до практичних занять (для студентів денної форми 

навчання). 

ІІ. За кожною з тем курсу студент повинен виконати наступне:  
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Зміст самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент підприємств 

автосервісу» 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи менеджменту підприємств 

автосервісу. 

Тема 1. Сутність та завдання управління підприємствами автосервісу 

Заняття проводиться у формі семінару за таким планом: 

1. Поняття та цілі управління автосервісом. 

2. Складові автосервісу. 

3. Управління автосервісом як інфраструктурою автомобільного транспорту. 

4. Ефективність функціонування підприємств автосервісу. 

5. Основні вимоги до системи торгівлі автомобілями. 

Теми рефератів: 

1. Історія розвитку автосервісу в Україні.  

2. Соціально-економічна ефективність автосервісу.  

3. Вимоги до системи використання автомобіля.  

4. Системи забезпечення безпеки руху й усунення шкідливих наслідків 

експлуатації автомобілів.  

Питання та завдання для вивчення теми: 

1. Розкрийте сутність якості автосервісу. 

2. Поясніть сутність соціальної та економічної ефективності автосервісу. 

3. Назвіть завдання підсистеми підтримання й відновлення працездатності 

автомобілів. 

4. На прикладі експлуатації автомобіля назвіть основні вимоги до послуг 

підприємств автосервісу, з наведеного нижче переліку: 

1. Передпродажна підготовка. 

2. Прибиральні та мийні роботи. 

3. Технічне обслуговування автомобілів. 

4. Підготовка автомобілів до річного технічного огляду з видачею довідок. 

5. Заміна рідини в системі охолодження. 
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6. Діагностика гальмової системи (з видачею діагностичної карти). 

7. Діагностика автомобіля і двигуна (з видачею діагностичної карти). 

8. Діагностика кутів установки передніх коліс, підвіски, освітлення (з 

видачею діагностичної карти). 

9. Діагностика електрообладнання (з видачею діагностичної карти). 

10. Контроль вмісту CO. 

11. Перевірка і регулювання кутів установки керованих коліс автомобілів. 

12. Балансування коліс автомобілів. 

13. Перевірка вузлів електрообладнання автомобілів (з видачею висновків 

про їх технічний стан). 

14. Визначення й усунення несправностей безконтактної системи 

запалювання. 

15. Визначення й усунення несправностей мікропроцесорної системи 

керування двигуном. 

16. Перевірка і регулювання напрямку і сили світла фар. 

17. Регулювання зазорів клапанного механізму. 

18. Регулювання частоти обертання колінчастого вала з контролем. 

19. Регулювання зазору маточини переднього колеса. 

20. Прокачування гальмової системи. 

21. Регулювання приводу гальм. 

22. Заміна агрегатів, вузлів і деталей автомобіля. 

23. Виконання робіт з ремонту агрегатів, вузлів і систем автомобілів. 

24. Ремонт двигунів та вузлів двигунів. 

25. Виконання робіт з ремонту агрегатів та вузлів ходової частини 

автомобіля. 

26. Виконання робіт з ремонту вузлів рульового управління. 

27. Виконання робіт з ремонту агрегатів та вузлів гальмової системи. 

28. Виконання робіт з ремонту агрегатів та вузлів електрообладнання. 

29. Роботи з ремонту кузовів та кузовних деталей. 

30. Фарбування кузова. 
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31. Підбір кольору емалей. 

32. Пофарбування дисків коліс. 

33. Зняття старої фарби. 

34. Пофарбування із написанням номерного знака. 

35. Розконсервування кузова й нанесення нового покриття. 

36. Обробка протишумною мастикою днища кузова. 

37. Обробка протишумною мастикою підлоги салону. 

38. Обробка протишумною мастикою підлоги багажника. 

39. Антикорозійна обробка закритих порожнин кузова. 

40. Зняття й установка деталей кузовної арматури.  

41: Заряджання акумуляторних батарей. 

42. Ремонт системи живлення двигуна автомобіля: ремонт бензонасоса, 

ремонт карбюратора. 

43. Шиномонтажні та шиноремонтні роботи. 

44. Обслуговування і ремонт коліс з безкамерною шиною. 

45. Заміна мастила в агрегатах. 

 

Література: [2, 5, 7, 8] 

 

Тема 2. Системи підтримання та відновлення працездатності 

автомобіля. 

Заняття проводиться у формі семінару за таким планом: 

1. Маркетингові вимоги до підтримання і відновлення працездатності 

автомобілів. 

2. Вимоги ефективності надання послуг підприємствами автосервісу. 

3. Мінімізація витрат часу клієнтів і тривалості перебування автомобіля на 

технічному обслуговуванні та ремонті. 

4. Вимоги до естетики і дизайну інтер’єрів виробничих приміщень 

підприємств автосервісу. 

5. Якість надання послуг підприємствами автосервісу. 
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Теми рефератів: 

1. Спеціалізація надання послуг автосервісу за марками автомобілів та 

видами послуг. 

2. Ефективність використання виробничих потужностей підприємств 

автосервісу.  

3. Сучасні системи забезпечення запасними частинами підприємств 

автосервісу.  

4. Особливості управління запасами запчастин на підприємствах автосервісу.  

Питання та завдання для вивчення теми: 

1. Назвіть основні маркетингові вимоги до системи підтримання та відновлення 

працездатності автомобіля. 

2. Розкрийте сутність та шляхи мінімізації тривалості надання послуг на 

підприємствах автосервісу. 

3. Наведіть шляхи максимізації прибутку на підприємствах автосервісу. 

4. Назвіть методи управління запасами запасних частин на підприємствах 

автосервісу. 

5. Побудуйте «дерево» цілей підприємства автосервісу. 

Література: [3, 4, 5, 7, 8, 9] 

 

Тема 3. Особливості управління підприємствами автосервісу. 

Заняття проводиться у формі семінару за таким планом: 

1. Сучасні вимоги до продукції автосервісу. 

2. Закон підвищення потреб у послугах автосервісу. 

3. Методи задоволення потреб у послугах автосервісу. 

4. Класифікація підсистем системи підтримання і відновлення працездатності 

автомобіля. 
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Теми рефератів: 

1. Вимоги до розташування підприємств автосервісу. 

2. Особливості продукції автосервісу. 

3. Процес задоволення потреб в автосервісі. 

4. Діагностика як спосіб отримання інформації про стан автомобіля. 

Питання та завдання для вивчення теми: 

1. Сегментування ринку послуг підприємств автосервісу. 

2. Назвіть ознаки сегментації ринку послуг СТО. 

3. Розкрийте сутність класифікації робіт з обслуговування та ремонту 

автомобілів на підприємствах автосервісу. 

4. Назвіть ознаки класифікації робіт з обслуговування та ремонту автомобілів 

у залежності від мети послуги, що надається.  

5. Вибір цільового сегменту ринку підприємства автосервісу. 

 

Теоретичний матеріал та довідково-інформаційні дані для вивчення даної 

теми: 

Методи реалізації послуг підприємств автосервісу. 

1. Вибір зручного для споживачів місця розташування станції технічного 

обслуговування. 

2. Встановлення такого режиму роботи станції (як за годинами доби, так і за 

днями тижня), який би відповідав можливостям та бажанням споживачів 

користуватися послугами СТО. 

3. Забезпечення мінімальних затрат часу на оформлення замовлення та здачу 

автомобіля на обслуговування і ремонт. 

4. Запровадження попереднього запису замовників на обслуговування та ремонт 

автомобілів. 

5. Виконання робіт з виїздом працівників станції безпосередньо на місце ремонту 

та обслуговування автомобіля. 
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6. Доставка на станцію автомобіля, що потребує ремонту, робітниками станції з 

місця, вказаного споживачем. 

7. Доставка на станцію автомобіля, який не може самостійно рухатися, 

транспортними засобами СТО. 

8. Попереднє комплектування автомобіля усім необхідним для виконання ремонту 

в максимально стиснуті строки. 

9. Введення абонементного обслуговування, при якому станція бере на себе повну 

турботу про технічний стан автомобіля, знімаючи її зі споживача. 

10. Ведення картотеки постійних клієнтів, що сприяє закріпленню їх за СТО. 

11. Організація інформаційних служб, завдяки чому споживач отримує необхідну 

інформацію про станцію, на якій він може отримати послуги. 

12. Збір деталей чи агрегатів, які потребують ремонту, безпосередньо у 

споживачів чи через пункти прийому, що розташовані в зручних для споживачів 

місцях. 

13. Прийом автомобілів безпосередньо в місцях їх знаходження з попереднім 

описом робіт та попереднє комплектування запасних частин - для економії часу на 

ремонт та обслуговування. 

14. Надання послуг безпосередньо в місцях знаходження автомобілів, зокрема в 

кооперативних гаражах (перевірка складу відпрацьованих газів, регулювання 

клапанів, продувка карбюраторів, бензонасосів). 

15. Створення технологічних та організаційних передумов, що забезпечують 

задоволення специфічних потреб споживачів (наприклад, термінова заміна 

мастила в двигуні, що займає не більше часу, аніж на те, щоб випити горнятко 

кави). 

16. Спеціалізація СТО за видами робіт (наприклад, шиномонтаж та балансування 

коліс). 

17. Робота безпосередньо з підприємствами та організаціями-клієнтами, 

укладання з ними договорів на обслуговування та ремонт чи на повне, комплексне 

забезпечення технічної експлуатації автомобілів. 
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18. Найм агентів, які проводитимуть роботу з пошуку клієнтів та залучення їх до 

станції технічного обслуговування. 

Таким чином, перераховані вище методи реалізації  автопослуг, можна 

згрупувати за такими напрямками: 

- наближення станцій до споживачів та створення умов для зручного 

користування ними; 

- пристосування режиму роботи станції до режиму попиту; 

- створення умов, що забезпечують зручність здачі автомобіля в ремонт та 

скорочують час клієнта на отримання послуг; 

- обслуговування автомобілів чи споживачів безпосередньо в місцях їх 

концентрування. 

Література: [4, 5, 7, 9] 

 

Змістовий модуль ІІ.  Управління проектуванням та функціонуванням 

підприємств автосервісу. 

 

Тема 4. Організаційні структури управління підприємств автосервісу. 

Заняття проводиться у формі семінару за таким планом: 

1. Вимоги до організаційної структури підприємств автосервісу. 

2. Склад організаційної структури СТО. 

3. Спеціалізація підприємств автосервісу. 

4. Оптимізація виробничої потужності та виробничої структури підприємств 

автосервісу. 

Теми рефератів: 

1. Залежність рівня універсалізації підприємств автосервісу від рівня 

концентрації парку автомобілів і задоволення попиту на послуги. 

2. Види спеціалізації підприємств автосервісу. 

3. Визначення потенціальної ємності цільового сегменту ринку на послуги 

підприємства автосервісу. 
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4. Забезпечення конкурентоспроможності пропозицій послуг СТО. 

Питання та завдання для вивчення теми: 

1. Визначить характеристику попиту на послуги підприємства автосервісу. 

2. Розкрийте особливості визначення оптимальної ціни обслуговування та 

потужності виробничо-технічної бази підприємства автосервісу. 

3. Назвіть способи визначення необхідної потужності СТО. 

4. Особливості розрахунку чисельності та складу персоналу підприємств 

автосервісу. 

Література: [4, 5, 7, 8, 9] 

 

Тема 5. Управління виробничою інфраструктурою підприємств 

автосервісу. 

Заняття проводиться у формі семінару за таким планом: 

1.Склад та особливості виробничої інфраструктури підприємств автосервісу. 

2. Класифікація основних засобів інфраструктури автосервісу. 

3. Особливості комплектування постів фірмових станцій технічного 

обслуговування та ремонту автомобілів. 

4. Вимоги до обслуговування обладнання СТО. 

5. Управління запасами в автосервісі. 

Теми рефератів: 

1. Складське господарство підприємств автосервісу. 

2. Інструментальне господарство підприємств автосервісу. 

3. Ефективність використання інфраструктури підприємств автосервісу. 

4. Особливості виробничої інфраструктури фірмових станцій технічного 

обслуговування автомобілів. 

Питання та завдання для вивчення теми: 

1. Назвіть вимоги до обслуговування обладнання на підприємствах 

автосервісу. 
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2. Особливості організації складського господарства підприємств 

автосервісу. 

3. Форми організації складів на СТО. 

4. Сучасні форми організації інструментального господарства на СТО. 

5. Наведіть методику розрахунку площ допоміжних приміщень на СТО. 

Література: [3, 4, 5, 6, 7,8, 9] 

 

Тема 6. Оперативне управління підприємствами автосервісу. 

Заняття проводиться у формі семінару за таким планом: 

1. Функції оперативного управління автосервісом. 

2. Сутність та методи оперативного планування в автосервісі. 

3. Оперативна організація процесу надання послуг в автосервісі. 

4. Оперативна координація діяльності підприємств автосервісу. 

5. Оперативний контроль виконання виробничих завдань. 

Теми рефератів: 

1. Зміст і завдання оперативного планування на підприємствах автосервісу. 

2. Особливості планування виробничої програми підприємств автосервісу. 

3. Сучасні методики визначення виробничої потужності станцій технічного 

обслуговування автомобілів. 

4. Методи визначення потреби в запасних частинах та експлуатаційних 

матеріалах. 

Питання та завдання для вивчення теми: 

1. Визначте різницю між поточним управлінням підприємствами автосервісу та 

оперативним.  

2. Визначить зміст і завдання оперативного планування на підприємствах 

автосервісу та його періодичність. 

3. Наведіть фактори які впливають на оперативно-виробниче планування на 

підприємствах автосервісу. 

Література: [2, 4, 5, 7, 9] 
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Змістовий модуль ІІІ. Управління персоналом підприємств 

автосервісу. 

Тема 7. Персонал як об’єкт управління на підприємствах автосервісу. 

Заняття проводиться у формі семінару за таким планом: 

1. Завдання управління персоналом на підприємствах автосервісу. 

2. Напрямки розвитку персоналу підприємств автосервісу. 

3. Цілі та об’єкти управління персоналом підприємств автосервісу. 

4. Функції управління персоналом підприємств автосервісу. 

5. Принципи управління персоналом підприємств автосервісу. 

Теми рефератів: 

1. Персонал підприємств автосервісу та його структура. 

2. Основні якісні характеристики персоналу підприємств автосервісу. 

3. Вимоги до роботи персоналу підприємств автосервісу. 

Питання та завдання для вивчення теми: 

1. Ви менеджер з управління персоналом на підприємстві автосервісу, 

розрахуйте кількість виробничого персоналу підприємства. 

2. Особливості управління персоналом на підприємствах автосервісу з участю 

іноземних працівників. 

Література: [2, 4, 5, 7, 9] 

 

Тема 8. Склад персоналу підприємств автосервісу. 

Заняття проводиться у формі семінару за таким планом: 

1. Формування структури персоналу автосервісних підприємств. 

2. Залежність структури персоналу підприємств автосервісу від зовнішніх та 

внутрішніх чинників організації. 

3. Вплив спеціалізації підприємств автосервісу на структуру підприємства. 

4. Функції управління персоналом на підприємствах автосервісу. 
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Теми рефератів: 

1. Особливості формування структури персоналу підприємств автосервісу. 

2. Якісний та кількісний склад персоналу підприємств автосервісу. 

3. Віртуальні підприємства автосервісу. 

Питання та завдання для вивчення теми: 

1. Які основні вимоги висуваються до персоналу підприємств автосервісу? 

2. Чи задоволені Ви якістю обслуговування на підприємстві автосервісу. Яки ви 

обрали для обслуговування автомобіля?  

3. За якими ознаками Ви обираєте підприємство автосервісу? 

Література: [2, 4, 5, 7, 9] 

 

Тема 9. Методи забезпечення та розвитку персоналу на підприємствах 

автосервісу. 

Заняття проводиться у формі семінару за таким планом: 

1. Внутрішнє та зовнішнє забезпечення персоналом підприємств автосервісу. 

2. Особливості забезпечення і розвитку персоналу підприємств автосервісу. 

3. Роль мотивації у підвищенні продуктивності праці персоналу підприємства 

автосервісу. 

4. Професійна орієнтація та розвиток персоналу підприємств автосервісу. 

Теми рефератів: 

1. Соціальна адаптація персоналу підприємств автосервісу. 

2. Методи адаптації персоналу підприємств автосервісу. 

3. Реалізація кар’єри працівника підприємства автосервісу. 

4. Створення резерву на заміщення вакансій та підготовка персоналу на 

підприємствах автосервісу. 
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Питання та завдання для вивчення теми: 

1. Складіть план кар’єрного росту працівників Вашої організації. 

2. Які питання в управлінні персоналом підприємств автосервісу відносяться до 

стратегічних та тактичних. 

3. Особливості мотивації персоналу в ТНК. 

Література: [5, 7, 8, 9] 

 

Змістовий модуль ІV. Управління ефективністю діяльності 

підприємств автосервісу 

 

Тема 10. Аналіз економічних та виробничих показників діяльності 

підприємств автосервісу. 

Заняття проводяться у формі семінару за таким планом: 

1. Сутність та завдання оперативно-виробничого аналізу. 

2. Основні показники використання виробничих потужностей підприємств 

автосервісу. 

3. Аналіз відхилень основних економічних і виробничих показників підприємств 

автосервісу. 

4. Аналіз попиту на послуги автосервісу. 

Теми рефератів: 

1. Методика аналізу визначення надання послуг на підприємствах автосервісу. 

2. Розробка план-графіків виконання замовлень на підприємствах автосервісу. 

3. План завантаження постів технічного обслуговування та ремонту автомобілів 

на підприємствах автосервісу. 

4. Класифікація витрат функціонування підприємств автосервісу. 

Питання та завдання для вивчення теми: 

1. Визначить постійні витрати функціонування підприємства автосервісу. 

2. Аналіз змінних витрат СТО. 
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3. Витрати ресурсів на експлуатацію обладнання виробничих та адміністративних 

приміщень. 

4. Визначте точку беззбитковості роботи підприємства автосервісу. 

5. Розрахунок заробітної плати на підприємствах автосервісу. 

Література: [3, 4, 5, 7, 9] 

 

Тема 11. Цінова політика на послуги підприємств автосервісу. 

Заняття проводяться у формі семінару за таким планом: 

1. Особливості ціноутворення в автосервісі. 

2. Передумови розробки цінової стратегії на підприємстві автосервісу. 

3. Методи ціноутворення на послуги підприємств автосервісу. 

4. Встановлення цін для розширення ринку послуг підприємствами автосервісу. 

Теми рефератів: 

1. Формування цін на послуги підприємств автосервісу в залежності від цін 

конкурентів. 

2. Визначення конкурентоспроможності послуг підприємств автосервісу. 

3. Основні фактори що впливають на ціну послуг підприємств автосервісу. 

Питання та завдання для вивчення теми: 

1. Визначить рівень цін на послуги Вашого підприємства автосервісу. 

2. Як залежить ціна на послуги Вашого підприємства від зовнішніх економічних 

факторів? 

3. Поясніть залежність ціни на послуги підприємства автосервісу від 

собівартості послуг що надаються. 

4. Назвіть шляхи зниження собівартості послуг, що надаються підприємством 

автосервісу. 

Література: [4, 5, 6, 7, 8] 
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Тема 12. Управління якістю послуг підприємств автосервісу. 

Заняття проводяться у формі семінару за таким планом: 

1. Якість послуг підприємств автосервісу. 

2. Маркетингові аспекти якості послуг підприємств автосервісу. 

3. Потреби споживачів послуг підприємств автосервісу. 

4. Культура обслуговування споживачів послуг підприємств автосервісу. 

Теми рефератів: 

1. Залежність конкурентоспроможності підприємства автосервісу від якості 

послуг, що надаються. 

2. Якість надання технічного обслуговування та ремонту автомобілів 

підприємствами автосервісу. 

3. Критерії вибору споживачем послуг підприємства автосервісу. 

Питання та завдання для вивчення теми: 

1. Назвіть основні критерії якості обслуговування підприємствами автосервісу. 

2. Проаналізуйте систем якості на підприємстві автосервісу та запропонуйте 

заходи щодо її підвищення. 

3. Розрахуйте економічну ефективність від підвищення якості обслуговування 

на підприємстві автосервісу. 

Література: [5, 7, 8, 9] 

 

Теоретичний матеріал та довідково-інформаційні дані для вивчення 

даної дисципліни 

Терміни 

Автосервіс – це все, що забезпечує використання, експлуатацію, підтримку і 

відновлення роботи автомобіля протягом усього «життєвого» циклу. 

Автосервіс включає в себе наступні системи: - ринок автосервісу (систему 

автосервісу в цілому); систему захисту прав споживачів і виробників товарів 

(послуг); систему автосервісу в регіоні (області, місті); дилерські мережі 
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імпортера: систему незалежного автосервісу; підприємства автосервісу; послуги 

автосервісу; обслуговування клієнтів; обслуговування та ремонту автомобілів; 

систему забезпечення автосервісу; запасні частини; технічну, технологічну та 

екологічну системи. 

Якість автосервісу – оцінюється виробником автомобілів як умова їх 

конкурентоспроможності; власником транспортного засобу – як умова їх 

ефективного використання; підприємствами автосервісу – як умова ефективної 

роботи й отримання прибутку. 

Автопослуги – це роботи, що пов’язані з технічним обслуговуванням та 

ремонтом автомобілів. 

 

Аналіз використання потенціалу підприємств автосервісу 

 

1. Трудовий потенціал підприємства автосервісу на базі наявних 

людських ресурсів розраховують для постановки завдань і планування.  

Трудовий потенціал = Штат виробничих робітників * Кількість робочих 

днів * Кількість робочого годинника в день * Коефіцієнт продуктивності 

робочого часу 

Наприклад, кількість людино-годин 10 механіків при 8 - годинному 

робочому дні і 22 робочих днях складає в місяць 1760. При продуктивності 

використання робочого часу що дорівнює 85% (за вирахуванням простоїв без 

замовлень, простоїв з інших причин), тоді в місяць буде: 

1760 * 85% =1408 продуктивних людино-годин. 

При ефективності використання робочого часу, що дорівнює 110%, 

завдяки гарній організації і кваліфікації, трудовий потенціал підприємства 

автосервісу за людськими ресурсами в місяць складе: 1408 * 110% = 1549 годин. 

Розділивши його на середній норматив часу на виконання одного 

ремонтного замовлення, яке визначається на основі власної статистики, 

наприклад, 2,5 людино-години, отримують кількість замовлень середній 

складності, яке сервісна служба може виконати наявними людськими ресурсами 
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(в нашому випадку в місяць) становить: 1549 : 2,5 = 620 замовлень в міс. - 

потенціал підприємства автосервісу по замовленнях.  

2. Фінансовий потенціал підприємств автосервісу розраховується за  

формулою: Фінансовий потенціал в місяць = Трудовий потенціал * Вартість 

нормо-год.  

Наприклад. Від роботи 10 механіків в місяць можна очікувати виручку: 

Фінансовий потенціал = 154 9 * Вартість нормо-год.  

При вартості нормо-год 10$ виручка в місяць може скласти 15490$. Ця 

цифра мінімальна, оскільки на практиці при калькуляції вартості робіт в заказ-

нарядах кількість нормо-год, зарахованого на ремонт, зазвичай перевищує 

фактичні витрати часу інколи удвічі. Це відбувається як за рахунок включення 

довільних величин часу на ті роботи, на які нормативів трудовитрат немає, так і 

за рахунок включення супутніх операцій, які можна і не робити без збитку для 

результату роботи.  

3. Ефективність трудовитрат - ключовий чинник, що впливає на 

ефективність комерційної діяльності. При аналізі визначають кількість 

виробничого персоналу (механіки, електрики, малярі, помічники, тобто ті, чия 

праця виражається в нормо-год) і невиробничого: адміністративного і 

допоміжного, де працю неможливо прямо віднести до ремонту (менеджери, 

бригадири, приймальники, диспетчери, бухгалтери, прибиральники тощо). 

Ефективність трудовитрат = Кількість невиробничого персоналу / 

Кількість виробничого персоналу (відрядники) 

Для автосервісних підприємств за співвідношення в межах норми є 20-

30% від малих до великих підприємств. 

4. Ступінь завантаження постів та персоналу 

На практиці автопідприємство починає працювати рентабельно при 

завантаженні потужностей і кадрів на 60-70%. Простої означають втрату 

доходів механіків та підприємства. Звичайні непродуктивні втрати часу: 

відпуски, хвороби, навчання, особистий час, обслуговування цеху, відсутність 

замовлень, повторні роботи. Деякі непродуктивні втрати часу неминучі, але 
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якщо механіки витрачають 80 годин і більше в місяць на допоміжні операції,  

тому необхідним настає найм, наприклад, спеціального водія для перегону 

машин усередині підприємства по території, або різноробочого для допоміжних 

робіт. Та навпаки, якщо механіки мають 140 годин і більше вільного часу в 

порівнянні з розрахунковим, тоді автосервісне підприємство має або скоротити 

декількох механіків, або шукати додатковий обсяг замовлень (можливо і не 

пов'язаних з сервісом). 

Ступінь завантаження = Кількість ремонтних постів / Кількість 

виробничого персоналу   

Цифри залежать від наявності і кваліфікації робітників, об'єму машин і 

тривалості середнього замовлення, устаткування, яке використовується на 

постах. При цьому діагностичні пости, контрольний, миття і сушка не 

включаються в кількість постів для розрахунку, до уваги беруться тільки пости, 

на яких здійснюється ремонт (фінансова виручка). 

Обов’язковим також є аналіз наступних статистичних даних: 

- середній об'єм сплачених трудовитрат на 1 замовлення-наряд; 

- фактичний час виконання заказ-наряду до розрахункового; 

- кількість відкритих заказ-нарядів до кількості закритих в кінці зміни; 

- кількість ремонтних замовлень в день на одного працівника; 

Величина залежить від середньої тривалості ремонту, кваліфікації 

робітника і робочого часу. 

Кількість ремонтних замовлень в день на один пост змінюється  залежно 

від обсягів роботи, кількості робітників на пост, кваліфікації, устаткування, 

потоку замовлень і контролю. 

Середня кількість робочого часу на ремонтне замовлення залежить від 

методу ремонту - заміна вузлів або їх ремонт, необхідної тривалості роботи, віку 

машини. 

Завантаження сервісного цеху оцінюється по зайнятості не лише 

виконавців, але і робочих місць. Не використання обладнаних постів знижує 
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прибуток, а скорочення чисельності персоналу в періоди малого завантаження 

автосервісного підприємства, є не вірним рішенням з фінансової точки зору. 

5. Аналіз замовлень на ремонт.  Кількість виконаних замовлень в місяць 

порівнюється з планом, виявляється різниця, тенденції зміни кількості 

надходження замовлень. 

Відношення кількості комерційних ремонтних замовлень до загальної 

кількості ремонтних замовлень визначається за формулою: відношення 

кількостей внутрішніх і гарантійних ремонтних замовлень до загальної кількості 

ремонтних замовлень. (нормою вважається 80%).  

При аналізі ремонтних замовлень перевіряється перелік робіт і ціни по 

кожному приймальникові. Порівнюються ефективність роботи, враховуючи 

кількість ремонтних замовлень і обсяги продажів, досягнуті кожним 

приймальником. 

6. Пропускна спроможність цеху. Передбачається, що підприємство 

автосервісу працює без вихідних, лише в святкові 10 днів на рік закритий. 

12 годин * 355 днів * 0,85 * 0,95  = 3439 годин в рік. 

Однак з цього часу слід вирахувати час, необхідний для обслуговування 

і ремонту устаткування цеху: є декілька варіантів: а) кожного місця, це займає, 

приблизно два повних дня в місяць Нескладне устаткування обслуговуються 

власними механіками, складне - фахівцями фірм-постачальників; б) один 

робочий день в місяць; в) вночі або в святкові дні з оплатою подвійної ставки 

фахівцям.  

Якщо для розрахунків прийняти витрати на обслуговування 

устаткування рівними 12 годин в місяць, то в рік вони складуть 144 години. В 

цьому випадку готовність одного поста до роботи складе:  

12 годин * 355 днів * 0,85 * 0,95 - 144 години = 3295 годин в рік. 

Наприклад, якщо є 10 000 автомобілів з трудомісткістю робіт по 5 годин 

в рік, тобто 50000 годин, то для використання цього потенціалу підприємству 

автосервісу знадобиться: 50000 годин / 3295 годин = 15 постів 
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Сюди не враховано невиробничі пости: приймання, діагностика, 

контроль, а також миття і шиномонтаж. Ввівши необхідну корекцію на 

зростання або зниження частки ринку і зростання парку машин можна 

розрахувати кількість постів на майбутні 10 років.  

7. Контроль ефективності діяльності. Необхідно правильно оцінювати 

показники ефективності автосервісного підприємства, щоб стежити за умовами 

конкурентної боротьби, що посилюються, і мати можливість приймати 

оперативні заходи. Особливе значення мають повний облік і обробка даних про 

використання часу основними робітниками, оскільки оплата робочого часу 

замовниками - головна комерційна складова автосервісу. Найважливіша умова - 

обов'язкове заповнення кожним робітником картки обліку робочого часу. Нижче 

наведено терміни і параметри, використовувані в подальших формулах для 

визначення показників ефективності автосервісу: 

Зком - комерційні замовлення клієнтів (замовлення на виконання робіт, 

заявлених клієнтами); 

Згар - гарантійні замовлення (окремі замовлення на роботи, що виконуються 

за гарантійними зобов'язаннями); 

Звну. -  внутрішньофірмові замовлення (замовлення на роботи і послуги для 

інших підрозділів власного підприємства, при цьому витрати відносяться на 

рахунок підрозділу, що є замовником); 

Ц - внутрішньоцехові замовлення (замовлення на роботи для потреб самого 

сервісного цеху. У цій же якості оформляються простої). На відміну від 

замовлень категорій Зком, Звну, Згар, витрати часу на внутрішньоцехові замовлення 

вважаються за непродуктивні і не приносять виручки, тому вони повинні 

зводитися до мінімуму. 

Ц1 - внутрішньоцехові замовлення для власних потреб (догляд за 

устаткуванням і його технічне обслуговування, прибирання приміщень тощо); 

Ц2 - простої; 

Ц3 - час навчання на робочому місці (враховується тільки для учня). 

Спільна робота учня і автомеханіка. 
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Ц4 - доопрацювання за наслідками вихідного контролю. 

7.1. Час перебування на роботі. Продуктивні (робота за замовленнями 

категорій Зком, Звну, Згар) і непродуктивні (Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4) витрати часу. 

Ц5 - час відсутності на роботі в робочі дні (оплачувані відпуски, канікули); 

Ц6 - навчання з відривом від роботи; 

Ц7 - оплачувані пропуски через хворобу; 

Ц8 – інше (заміщення майстра-приймальника тощо). 

Примітка. Перебування або відсутність на роботі визначаються стосовно 

робочого місця, а не до підприємства. Тому заміщення обов'язків майстра-

приймальника відноситься на рубрику Ц8. 

7.2 Сплачений працедавцем час  Час присутності на роботі + Сплачений 

час відсутності на роботі   

7.3 Коефіцієнт присутності. Процентна частка часу перебування на 

роботі в сплаченому працедавцем часі. 

7.4 Продуктивні витрати часу. Час роботи за замовленнями категорій 

Зком, Звну, Згар. 

а) нормативні продуктивні витрати часу. Нормується (на рівні 90 %) 

частка продуктивних витрат часу основними робітниками в загальному часі 

перебування на роботі. Нормативні продуктивні витрати часу визначаються 

множенням часу перебування на роботі на коефіцієнт 0,9. 

б) фактичні продуктивні витрати часу. Сумарний час роботи за 

замовленнями категорій Зком, Звну, Згар. 

в) непродуктивні витрати часу: Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 

г) фактична ефективність використання робочого часу. Фактична 

відсоткова частка продуктивних витрат часу в загальному часі перебування на 

роботі. 

Сплачений клієнтами час. Сплачений клієнтами час роботи за замовленнями 

категорій Зком, Звну, Згар.. При зворотному розрахунку воно визначається діленням 

суми виручки на розрахункову годинну ставку. 
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д) коефіцієнт ефективності. Відсоткова частка часу, сплаченого 

замовниками, у фактичних продуктивних витратах часу. 

е) середньодобова кількість сервісних циклів. Загальна кількість клієнтів 

категорій Зком, Звну, Згар, що обслуговувались за певний період часу (тобто 

загальна кількість сервісних циклів), віднесене до кількості робочих днів за той 

же період. 

ж) середня тривалість ремонту. Фактичні продуктивні витрати часу, 

віднесені до кількості клієнтів, що обслуговувались (тобто до загальної 

кількості сервісних циклів). 

7.5 Розрахункова годинна ставка. Сума, що нараховується (без ПДВ) за 

1 годину роботи працівника автосервісу. 

7.6 Фактична годинна ставка. Виручка за послуги, що відноситься до 

фактичних продуктивних витрат часу. 

Ухвалення вірних рішень і ефективних заходів можливо тоді, коли 

відомі слабкі місця підприємства. Для цього необхідно розраховувати наступні 

показників ефективності: коефіцієнт присутності, продуктивність робочого 

часу і коефіцієнт ефективності - три показники використання робочого часу 

виконавцями.  

Коефіцієнт присутності = Час присутності на роботі / Сумарний час, 

сплачений працедавцем 

Обчислення часу присутності на роботі і часу, сплаченого працедавцем, 

виконується таким чином: 

Час присутності на роботі = Продуктивні витрати часу (час роботи по 

замовленнях категорій Зком, Звну, Згар) + Непродуктивні витрати часу (Ц1-Ц4).  

Сумарний час, сплачений працедавцем = Час присутності на роботі + 

Сплачені втрати часу через відпустку і канікул (Ц5) + Сплачені витрати часу на 

навчання і освіту (Ц6) + Сплачені втрати часу з непрацездатності (Ц7) + 

Сплачені перерви (якщо такі передбачені)  

Через наявність відпусток, свят, учбових днів, відсутність працівників 

через хворобу тощо коефіцієнт присутності ніколи не досягає 100 %. Проте при 
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всіх своїх коливаннях він повинен залишатися на достатньо високому рівні. 

Бажано орієнтуватися на середні показники аналогічних підприємств. 

Якщо коефіцієнт присутності в основному залишається нижче 

середнього, то потрібно звернути увагу на втрати часу через хвороби (Ц7). Так в 

багатьох країнах допускається 1-2 дні в місяць не бути на роботі, через хворобу 

та не надаючи лікарняні довідки, в деяких країнах ці дні оплачуються, в інших – 

не оплачуються. (Систематичне використання таких днів допускається без 

заперечень тільки для жінок).  

Головною причиною зниження коефіцієнту присутності є слабка 

мотивація працівників, тому необхідне своєчасне визначення причин через які 

відбуваються основні втрати часу окремого працівника автосервісного 

підприємства. Вимагати неухильного дотримання режиму роботи. Оперативно 

реагувати на конкретні ситуації, що викликають будь-які підозри.  

Основними заходами для задоволення робітників своєю роботою, 

можуть бути:   

- збільшення частки бригадної праці і посилення бригадної відповідальності; 

- надання цікавішої і складнішої роботи; 

- підвищення ступеня самостійності і відповідальності. 

Керівництву підприємства автосервісу необхідно своєчасно виявляти 

причини незадоволеності та їх обґрунтованість, за наступними позиціями: 

- оплата праці;  

- умови роботи і навколишнє оточення; 

- часті конфлікти з керівниками і колегами; 

- вимушені простої через несправності або відсутності устаткування, 

запчастин тощо; 

- стиль керування верхньої ланки. 

Втрати робочого часу через навчанням (Ц6). Загалом тривала відсутність 

на роботі у зв'язку з навчанням неминуче. Воно розраховане на ефект для 

підприємства в майбутньому, який можливий лише за умови, що підготовку 

проходитимуть потрібні кадри в потрібний час і за потрібною програмою, тобто: 
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- початкове навчання і освітня підготовка вперше прийнятих працівників; 

- перепідготовка для освоєння нових ділянок роботи або для розширення 

професійних навичок; 

- перепідготовка або спеціалізація у зв'язку з впровадженням технічних 

інновацій і конструктивних змін. 

8. Продуктивність робочого часу. Продуктивність робочого часу - 

відношення частки часу роботи виконавців по замовленнях категорій Зком, Звну, 

Згар до часу присутності на роботі. 

Продуктивність робочого часу = Фактичні продуктивні витрати часу / 

Час присутності на роботі 

При зайнятості замовленнями 6 годин з 8 робітників продуктивність 

складе 75%. (нормою вважається більше 90%). 

Час присутності на роботі = Фактичні продуктивні витрати часу 

(сумарний час роботи по замовленнях категорій Зком, Звну, Згар) + Непродуктивні 

витрати часу (Ц1-Ц4). 

Висока продуктивність робочого часу - одна з головних умов 

рентабельності. Середня нормативна продуктивність приймається 90%. Якщо 

ефективність нижче 90% - це наслідок тривалих простоїв. 

Максимально можливе збільшення продуктивності робочого часу - одне 

з найважливіших завдань сервіс-менеджер. Обов'язкова умова її рішення - 

точний і повний облік робочого часу за особистими картками і табелями всіх 

основних робітників. 

Продуктивний час на комерційні замовлення - використане для ремонту 

і обслуговування клієнтських машин, той час, який указується в рахунках. 

Продуктивний час на внутрішні роботи - витрачені на гарантійні роботи, 

внутрішньофірмові роботи, внутрішньоцехові роботи, перевезення нових 

машин, передпродажна підготовка тощо. 

Загальний продуктивний час = продуктивний час, витрачений на 

комерційні замовлення + продуктивний час на внутрішні роботи.  
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Непродуктивний час - обслуговування і ремонт власного устаткування, 

цехових машин, повторна робота, простій, хвороби, відпуски, навчання, свята. 

Наявний час  =  Загальний продуктивний час  +  Непродуктивний час 

Нормою вважається 90%. Продуктивність різна в різних країнах, але 

заходи щодо збільшення продуктивного часу загальні, а саме рекламні та дії, 

спрямовані на залучення клієнтів. Зниження непродуктивного часу досягається 

зниженням простоїв через усі причини, включаючи очікування запасних частин 

зі складу. 

Поліпшення методів діагностики і навчання механіків дозволяє знизити 

необхідність в повторних роботах; ефективне устаткування; техніка безпеки; 

поліпшення умов праці і психологічного клімату на підприємстві. 

Для аналізу застосовуються також наступні параметри:  

- відношення продуктивного часу, витраченого на комерційні замовлення до 

наявного часу. (Індекс має становити 75 - 80%); 

- відношення продуктивного часу, витраченого на внутрішні роботи до 

наявного часу. (Індекс має становити 5-10%); 

- відношення непродуктивного часу до наявного. (Середня значення має 

становити 10 - 15%). 

За нормальну вважається 90%-ва продуктивність робочого часу. Менше 

значення в більшості випадків вказує на неповне завантаження сервісного цеху 

через велику частку продуктивних витрат часу (Ц1-Ц4).  

Можливі причини зниження продуктивності автосервісного 

підприємства: 

- недовантаження через брак замовлень;  

- невідповідність цін і послуг за якістю роботи,  

- відсутні зручності для клієнтів,  

- незадоволення рівнем розрахункової годинної ставки. 

Для підвищення продуктивності автотранспортного підприємства, 

можна виконати наступні заходи: 
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- розширити номенклатуру послуг (наприклад, кузовні і малярні роботи, 

експрес-сервіс, шиномонтаж, доставку і повернення автомобіля, надання 

прокатного автомобіля); 

- змінити години роботи автотранспортного підприємства, привівши їх 

до потреб клієнтів (наприклад, в робочі дні працювати з 7.30 до 21.00 години, 

тобто коли клієнт їде на роботу та повертається після своєї роботи) тощо. 

- рекламувати своє підприємство, особливо в «не сезон». Надавати 

пільгові або сезонні послуги з фіксованими цінами. Гарантувати високу якість 

ремонту; 

- бути уважними до зауважень усіх клієнтів та до рекламацій, що 

заявляються ними; 

- періодично здійснювати опитування клієнтів за допомогою 

розроблених анкет. 

Деякі заходи при недозавантаженні автосервісу через 

внутрішньофірмові причини: 

- здійснювати ефективний розподіл замовлень, а технічні потужності - 

використовувати раціонально.  

- оптимізувати щоденні графіки і порядок призначення термінів; 

- обов’язково використовувати бланки при плануванні роботи кожного 

працівника підприємства. 

- перевіряти регулярно правильність в замовленнях і картках обліку 

робочого часу (а саме фактичний час початку і закінчення робіт); 

- обов'язково здійснювати вихідний контроль і контроль ефективності 

ремонту (при необхідності - з випробуванням автомобіля на ходу) за усіма 

робочими позиціями, зазначених в замовленнях; 

- зобов’язати кожного працівника, що проводить ремонт, здійснювати 

контроль за якістю роботи по ходу виконання замовлення; 

- налагодити консультативну допомогу автомеханікам при необхідності;  

- регулярно перевіряти наявність і стан устаткування та ремонтно-

технічної документації.  
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- необхідно надавати можливість за необхідності підвищувати 

кваліфікацію працівнику підприємстві.  

- при розподілі замовлень необхідно враховувати сильні і слабкі сторони 

кожного виконавця. 

9. Коефіцієнт ефективності. Продуктивність робочого часу  

характеризує лише ступінь завантаженості працівників основною роботою. Про 

те, що вони фактично зробити, можна розрахувати за додатковим коефіцієнтом 

ефективності. Тобто показник ефективності використання робочого часу - 

відношення фактично витраченого часу до нормативного. 

Ефективність використання робочого часу визначається відношенням 

розрахункового часу виконання робіт по нормативах до фактичного часу 

виконання цих робіт.  

Коефіцієнт ефективності = Час, сплачений замовниками / Фактичні 

витрати часу. 

Якщо розрахунковий час складає 5 людино-годин, а робота виконана за 

4 години : Ефективність =  5 : 4*100% = 125% 

При цьому: 

Час, сплачений замовниками = Сума виручки за послуги / Вартість нормо-год 

Фактичні продуктивні витрати часу визначаються як сумарний час роботи по 

замовленнях категорій Зком, Звну, Згар. 

Коефіцієнт ефективності має бути не нижче 100%. Якщо він вище 100%, 

значить, виконавці витрачають на роботу менше часу ніж за нормативами. 

Коефіцієнт в інтервалі 100 - 120% вважається за нормальний, а вище 120% - 

повинен насторожувати, оскільки час може економитися за рахунок якості 

виконання роботи. Дуже висока ефективність - це швидше за все поспішно 

виконана робота, якщо нормативи не завищені. 

Менше 100% - ефективність низька через упущення в підготовці, 

проблемах в устаткуванні, організації, моральному кліматі.  

Якщо коефіцієнт ефективності менше 100%, то продуктивні витрати 

часу більше часу, сплаченого замовниками, а виручка менше планової.  
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10. Витрати на зміст персоналу. Ці витрати виникають в результаті 

оплати праці зайнятих на підприємстві. Складові витрат перераховані нижче. 

Основна зарплата. Зарплата, нарахована виконавцям за продуктивно 

витрачений час (за роботу по замовленнях категорій Зком, Звну, Згар).  

Основна зарплата = Фактичні продуктивні витрати часу * Годинна 

ставка заробітної плати Додаткова зарплата. Зарплата, нарахована за 

непродуктивно витрачений час роботи в сервісному підрозділі. 

До непродуктивних витрат часу відносяться:  

- робота з замовлень сервісного цеху і різні роботи в цеху (Ц1); 

- простої (Ц2); 

- ремонт автомобілів, що належать сервісному цеху (Ц3); 

- доопрацювання після вихідного контролю, робота по гарантії сервісного 

цеху(Ц4); 

- відпуски і канікули (Ц5); 

- навчання (Ц6); 

- відсутність через хворобу (Ц7); 

- інші види зайнятості, наприклад, заміщення чиїх-небудь обов'язків (Ц8). 

Співвідношення за чисельністю між робітниками і службовцями має 

бути зваженим, економічно виправданим і відповідним розмірам клієнтури.  

11. Аналіз фінансових результатів. Систематичний аналіз фінансових 

результатів допомагає виявляти і вирішувати щоденні проблеми, ухвалювати 

оптимальні рішення і формувати результативну торгівельну політику.  

Аналіз щоденних доходів і витрат забезпечує точну картину продажів, 

продуктивності, ефективності, задоволення клієнтів і технічних можливостей 

авто сервісного підприємства. 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за  першою літерою свого 

прізвища (див. табл.) 

Перша літера прізвища студента Номер варіанту контрольної роботи 

А, Б, В 1 

Г, Д, Е, Є 2 

Ж, З, І 3 

Й, К, Л 4 

М, Н, О 5 

П, Р, С 6 

Т, У, Ф 7 

Х, Ц, Ч 8 

Ш, Щ 9 

Ю, Я 10 

 

Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчального 

процесу й активною формою самостійної роботи студентів. 

Мета контрольної роботи – поглибити та систематизувати здобуті в процесі 

вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно працювати з 

навчальною, спеціалізованою літературою, законодавчими актами та 

статистичними матеріалами і застосовувати теоретичні знання і набуті навички 

на практиці. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту 

(комп’ютерний набір – 14-кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі 

сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою 

написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням сторінок, 

вступ та висновки, які повинні відображати власне ставлення студента до 

матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповідати на питання без розриву 

сторінки та з зазначенням посилань на літературні джерела, а також список 

використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел. 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

1. Поняття та цілі автосервісу. 

2. Методи задоволення потреб у послугах автосервісу 

3. Оперативна організація процесу надання послуг в автосервісі 

Варіант 2 

1. Складові автосервісу. 

2. Вимоги до розташування підприємств автосервісу. 

3. Оперативна координація діяльності підприємств автосервісу 

Варіант 3 

1. Схема автосервісу 

2. Особливості продукції автосервісу 

3. Оперативний контроль ходу виконання виробничих завдань 

Варіант 4 

1. Автосервіс як інфраструктура автомобільного транспорту 

2. Процес задоволення потреб у автосервісі 

3. Оперативний облік та оперативний аналіз 

Варіант 5 

1. Сутність і ефективність автосервісу 

2. Діагностика як спосіб отримання інформації про стан автомобіля 

3. Зміст і завдання оперативного планування 

Варіант 6 

1. Вимоги до системи торгівлі автомобілями 

2. Вимоги до виробничої структури підприємств автосервісу 

3. Особливості оперативно-виробничого планування на підприємствах 

автосервісу 
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Варіант 7 

1. Соціально-економічна ефективність автосервісу 

2. Склад виробничої структури автосервісу 

3. Планування виробничої програми СТО 

Варіант 8 

1. Вимоги до системи використання автомобіля 

2. Залежність рівня універсалізації підприємств автосервісу від рівня 

концентрації парку і задоволення попиту 

3. Методика визначення потужності СТО 

Варіант 9 

1. Системи забезпечення безпеки руху й усунення шкідливих наслідків 

експлуатації автомобілів 

2. Спеціалізація підприємств автосервісу 

3. Оперативно-виробничий аналіз 

Варіант 10 

1. Маркетингові вимоги і вимоги ефективності виробництва в автосервісі 

2. Види спеціалізації підприємств автосервісу 

3. Показники використання виробничих потужностей та обладнання 

підприємств автосервісу 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття та цілі автосервісу. 

2. Складові автосервісу. 

3. Схема автосервісу. 

4. Автосервіс як інфраструктура автомобільного транспорту. 

5. Сутність і ефективність автосервісу. 

6. Вимоги до системи торгівлі автомобілями. 

7. Соціально-економічна ефективність автосервісу. 

8. Вимоги до системи використання автомобіля. 

9. Системи забезпечення безпеки руху й усунення шкідливих наслідків 

експлуатації автомобілів. 

10. Маркетингові вимоги і вимоги ефективності виробництва в автосервісі. 

11. Забезпечення зручності місця, часу і процедури обслуговування. 

12. Мінімізація витрат часу клієнтів і тривалості перебування автомобіля на 

технічному обслуговуванні та ремонті. 

13. Високі вимоги до естетики і дизайну інтер’єрів виробничих приміщень. 

14. Висока якість технічного обслуговування і ремонту. 

15. Спеціалізація виробництва за марками автомобілів та видами послуг. 

16. Максимальне завантаження виробничих потужностей. 

17. Системи забезпечення запасними частинами підприємств автосервісу. 

18. Системи забезпечення технічної експлуатації автомобілів. 

19. Вимоги до продукції автосервісу. 

20.  Закон підвищення потреб. 

21. Методи задоволення потреб у послугах автосервісу. 

22. Вимоги до розташування підприємств автосервісу. 

23. Особливості продукції автосервісу. 

24. Процес задоволення потреб у автосервісі. 

25. Діагностика як спосіб отримання інформації про стан автомобіля. 

26. Вимоги до виробничої структури підприємств автосервісу. 
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27. Склад виробничої структури автосервісу. 

28. Залежність рівня універсалізації підприємств автосервісу від рівня 

концентрації парку і задоволення попиту. 

29. Спеціалізація підприємств автосервісу. 

30. Види спеціалізації підприємств автосервісу. 

31. Оптимізація виробничої потужності та виробничої структури автосервісу. 

32. Склад та особливості виробничої інфраструктури підприємств 

автосервісу. 

33. Класифікація основних засобів інфраструктури автосервісу. 

34. Особливості комплектування постів фірмових станцій технічного 

обслуговування (СТО) автомобілів. 

35. Вимоги до обслуговування обладнання СТО. 

36. Організація складського господарства. 

37. Інструментальне господарство. 

38. Ефективність використання інфраструктури підприємств автосервісу. 

39. Функції оперативного управління автосервісом. 

40. Оперативне планування в автосервісі. 

41. Оперативна організація процесу надання послуг в автосервісі. 

42. Оперативна координація діяльності підприємств автосервісу. 

43. Оперативний контроль ходу виконання виробничих завдань. 

44. Оперативний облік та оперативний аналіз. 

45. Зміст і завдання оперативного планування. 

46. Особливості оперативно-виробничого планування на підприємствах 

автосервісу. 

47. Планування виробничої програми СТО. 

48. Методика визначення потужності СТО. 

49. Оперативно-виробничий аналіз. 

50. Показники використання виробничих потужностей та обладнання 

підприємств автосервісу. 

51. Аналіз відхилень економічних та виробничих показників СТО. 
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52. Характеристика відхилень. 

53. Організація обліку відхилень і джерела отримання інформації. 

54. Аналіз попиту на послуги. 

55. Аналіз тривалості виробничого циклу. 

56. Порядок обліку й аналізу попиту. 

57. Розробка план-графіків виконання замовлень. 

58. Розробка плану завантаження постів ТО та ремонту автомобілів. 

59. Планування потреби у запасних частинах та матеріалах для виконання 

виробничої програми. 

60. Комплектування замовлень. 

61. Сутність управління персоналом і напрямки його розвитку на 

підприємствах автосервісу. 

62. Цілі, об’єкти, функції, принципи управління персоналом. 

63. Персонал організації автосервісу та його структура. 

64. Основні якісні характеристики персоналу підприємств автосервісу.   

65. Формування структури персоналу автосервісних підприємств. 

66. Залежність структури персоналу підприємств автосервісу від зовнішніх та 

внутрішніх чинників організації. 

67. Cтруктура персоналу підприємства у залежності від спеціалізації 

підприємств автосервісу. 

68. Функції управління персоналом на підприємствах автосервісу. 

69. Визначення потреби в персоналі. 

70. Аналіз персоналу на підприємстві автосервісу. 

71. Внутрішнє та зовнішнє забезпечення персоналом авто сервісного 

підприємства. 

72. Особливості забезпечення і розвитку персоналу підприємств автосервісу. 

73. Мотивація як джерело підвищення продуктивності праці персоналу. 

74. Професійна орієнтація та розвиток персоналу. 

75. Соціальна адаптація персоналу підприємств автосервісу. 

76. Методи адаптації персоналу. 
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77. Реалізація кар’єри. 

78. Створення резерву на заміщення вакансій та його підготовка. 

79. Особливості ціноутворення в автосервісі. 

80. Передумови формування цінової стратегії. 

81. Методи ціноутворення на послуги підприємств автосервісу. 

82. Встановлення цін для розширення ринку послуг підприємствами 

автосервісу. 

83. Встановлення цін на послуги у залежності від цін конкурентів. 

84. Особливості якості послуг автосервісу. 

85. Маркетингові аспекти якості. 

86. Фактори впливу на якість послуг автосервісу. 

87. Визначення потреб споживачів послуг автосервісу. 

88. Культура обслуговування клієнтів підприємств автосервісу. 

89. Якість технічного обслуговування та ремонту автомобілів. 

90. Якість та конкурентоспроможність підприємств автосервісу. 
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