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Практична робота №4 

 

Тема: Техніко-економічне оцінювання 

  

 Мета роботи: ознайомитися з методикою оцінювання показників 

ефективності використання машинно-тракторних агрегатів  

 

 1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1. Завдання для самостійної підготовки: 

- ознайомитися з методами короткострокового прогнозу-

вання ефективності технічних рішень; 

- засвоїти методику проведення експлуатаційно-технологіч-

ної оцінки техніки на етапі її випробувань; 

- ознайомитися із ДСТУ 4397:2005 «Методи економічного 

оцінювання техніки на етапі випробувань». 

 

 1.2. Рекомендовані джерела інформації 

 1.2.1 Основи наукових досліджень: Підручник /В.Т. Надикто.  

Херсон: ОЛДІ_ПЛЮС, 2017. 268 с. 

 1.2.2 ДСТУ 4397:2005 «Методи економічного оцінювання тех-

ніки на етапі випробувань» 

 1.2.3 Чорна Т.С. Експлуатаційно-технологічна оцінка асиметрич-

ного посівного агрегату / Т.С. Чорна // Науковий вісник Таврійського 

державного агротехнологічного університету : електрон. наук. фах. ви-

дання; Вип. 2, т. 3. – С. 38-43. – URL: 

http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/544/1/488.pdf 

 

http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/544/1/488.pdf
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 2 Вказівки з виконання роботи 

 

 2.1. Теоретичні положення 

 

Одним із основних показників ефективності використання с.-г. 

техніки є сукупні витрати (П) на одиницю виконаної роботи. Згідно з 

ДСТУ 4397:2005 «Методи економічного оцінювання техніки  на етапі 

випробувань» вони складаються із суми прямих експлуатаційних ви-

трат (Е) та помножених на ставку пільгового кредиту НБУ (Ск) пито-

мих інвестиційних вкладень (Кп):  

     П = Е + Ск·Кп/100.                         

В свою чергу, прямі експлуатаційні витрати – це сума наступних 

складових: 

Е = З + А + Р + Г + М + Ф, 

де   З  заробітна платня обслуговуючого персоналу; 

       А  витрати на амортизацію; 

       Р  витрати на ремонти і технічне обслуговування; 

       Г  витрати на паливно-мастильні матеріали (ПММ); 

  М  витрати на допоміжні матеріали; 

  Ф   витрати на монтування, зберігання та страхування тех-

ніки. 

 Методика розрахунку кожної із цих складових повністю викла-

дена у ДСТУ 4397:2005. 

 При проведенні порівняльного аналізу у навчальних цілях двох 

або більше машин сукупні витрати для кожної із них  можуть бути ро-

зраховані із наступного виразу: 

П =
∑ Лi ∙ ti ∙ ri

n
i=1

Wзм
+

Б ∙ а

Wзм ∙ Тз
+

Б ∙ (rт + rк)

Wек ∙ Тн
+ 

 

+ ∑ qі ∙ Ці +
∑ Зпі ∙ rі + Цд + Sз

n
і=1

Wек ∙ Тз
+

Ск ∙ Б

100 ∙ Wек ∙ Тз

к

i=1
 

(1) 
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У виразі (1) прийняті наступні позначення: 

- Лі  кількість і-ої категорії виробничого персоналу, зайнятого для 

виконання основного технологічного процесу, технічного об-

слуговування та ремонтування машини (визначаються за да-

ними випробувань), люд; 

- ti  тривалість зайнятості і-го виробничого персоналу, год; 

- ri  погодинна тарифна ставка оплати праці на і-му виді робіт,  

грн /людгод;  

- Wзм, Wек  змінна і експлуатаційна продуктивності роботи МТА, га 

(т)/год; 

- Б  балансова вартість машини, грн; 

 

- а  коефіцієнт відрахувань на амортизацію машини. Визначають за 

допомогою прямолінійного методу нарахування амортизації, 

тобто а = 1 / T, де T  термін служби машини в роках; 

- Тз, Тн  зональне і нормативне річне завантаження машини, год; 

- rт  коефіцієнт відрахувань на поточний ремонт та ТО; 

- rк  коефіцієнт відрахувань на капітальний ремонт; 

- qі  питомі витрати пального (електроенергії), кг (кВт·год)/ га (т); 

- Ці  ціна одного кілограма пального (однієї кіловат-години електро-

енергії), грн/кг (грн/ кВт·год); 

- Зпі  затрати праці і-ої категорії працівників на доскладання та мон-

тування машини, люд.-год; 

- Цд  вартість матеріалів, які використані на доскладанні та монту-

ванні машини, грн; 

- Sз  річні витрати на зберігання та страхування машини, грн. 

 Знайшовши сукупні витрати, річний економічний ефект від екс-

плуатації нової машини у розрахунку на річний обсяг її робіт у госпо-

дарстві (Ер, грн) визначають за формулою: 
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    Ер = (Пб  Пн) + Еяк,      (2)

  

де  Пб, Пн  сукупні витрати на виконання річного обсягу робіт у гос-

подарстві відповідно базовою та  новою машиною, грн; 

 Еяк  річний економічний ефект, одержаний за рахунок зміни кі-

лькості та якості продукції в результаті експлуатації нової 

машини, грн. 

 Як показує практика, у багатьох випадках величину Еяк визначити 

дуже складно. Наприклад, установлено, що застосування 12-и рядної 

просапної сівалки  замість  серійної 8-и рядної дозволяє зменшити три-

валість сівби тієї чи іншої просапної культури. В кінцевому рахунку, 

як відомо, це позитивно відбивається на її урожайності.  

 Водночас, конкретне оцінювання річного економічного ефекту, 

одержаного від зміни кількості продукції (у даному випадку  урожай-

ності с.-г. культури) є досить проблематичним. У зв’язку з цим річний 

економічний ефект від впровадження нової сівалки оцінюють без ура-

хування величини Еяк, невиправдано зменшуючи при цьому рівень 

ефективності нового технічного рішення.  

Другим важливим показником ефективності використання тієї чи 

іншої машини є питомі витрати праці (Зп). Для їх визначення викорис-

товують формулу: 

.
ек

1
П

W

Л

З

n

і
і


 

(3) 

 

 2.2. Методичні вказівки до проведення заняття 

 

 Студенти під керівництвом викладача вибирають два машинно-

тракторних агрегати, один із яких є базовим, а другий, новим. До 

складу кожного МТА входить трактор, зчіпка (за потреби) і навісні, 

причіпні або напівнавісні машини/знаряддя.  
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 Виконання розрахункового завдання здійснюється  з допомогою 

розробленої співробітниками кафедри у програмному середовищі Mi-

crosoft Excel спеціальної програми (див. рис. 1). Вона реалізовує алго-

ритм, описаний вище формулами (1), (2)  і (3). 

Для кожного із вибраних машинно-тракторних агрегатів студе-

нти уводять вихідні дані, які розміщені у строчках 3-34 і 43. Після за-

вершення уведення вихідних даних програма представляє результати 

розрахунків, розташовані у строчках 36-42 і 46-49 (див. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 ‒ Вигляд робочого середовища програми для розрахунку 

 техніко-економічної ефективності МТА 
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При заповненні строчок 3-34 студенти з допомогою викладача ви-

користовують необхідні довідникові дані, які запозичують із відповід-

них літературних джерел, мережі Internet, прайсів та рекламних мате-

ріалів фірм-виробників сільськогосподарської техніки тощо. 

 Окрему увагу слід приділити обґрунтованому визначенню показ-

ника Еяк  річного економічного ефекту, одержаного за рахунок зміни 

кількості та якості продукції в результаті експлуатації нової машини, 

грн. На перший погляд природа (суть) цього показника може бути не 

очевидною. Водночас, вона вкрай важлива, оскільки факт її установ-

лення дозволяє отримати більш об’єктивну оцінку техніко-економіч-

ної ефективності того чи іншого технічного рішення. 

 При виборі обслуговуючого машинно-тракторний агрегат персо-

налу слід виходити із мінімальної його потреби. 

 

 2.3. Структура звіту з лабораторної роботи 

 

 Структура звіту з даної лабораторної роботи має бути такою: 

1) Склади порівнюваних МТА. 

2) Продуктивність роботи МТА, га/год: змінна, експлуатаційна. 

3) Питомі витрати пального, кг/га. 

4) Витрати праці, люд.·год/га. 

5) Експлуатаційні витрати, грн/га / 

6) Інвестиційні вкладення, грн/га. 

7) Сукупні витрати, грн/га. 

8) Економічний ефект. 

 Студент має пояснити причини отримання річного економічного 

ефекту, а також дати аналіз випливу відповідних чинників на його 

(ефекту) величину. Особливо предметно слід сформувати можливі по-

тенційні шляхи підвищення річного економічного ефекту від застосу-

вання нового машинно-тракторного агрегату. 
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 2.4. Контрольні запитання 

 

2.4.1  Що таке експлуатаційні витрати? 

2.4.2 Які складові сукупних витрат обумовлюють їх зменшення, а 

які  небажане збільшення? 

2.4.3 Як розрахувати річний економічний ефект і питомі витрати 

праці від застосування нового технічного рішення (машини, 

комбайну, МТА тощо). 


