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1 Визначення оптимальної потужності спеціалізованої 

заготівельної майстерні (СЗМ) та кількість СЗМ в районі 

Оптимальна потужність СЗМ залежить від рівня розвитку 

сільськогосподарського і монтажного виробництва, технічного 

прогресу,  а також від природно-економічної зони,  в якій вона 

розташована. 

Потужність СЗМ  встановлюють з урахуванням таких факторів: 

відстані від споживачів продукції,  наявності  і стану транспортних 

шляхів,  наявності  трудових ресурсів і перспективи їх положення, 

вартості перевезень,  можливості  розширення  і удосконалення 

технологічних процесів майстерні на  базі використання найновішої 

техніки  і передових технологій,  наукової організації праці та  

інших факторів. 

Потужність СЗМ буде оптимальною, якщо питомі капітальні 

вкладення в собівартість продукції з урахуванням транспортних 

витрат будуть найменшими для даних умов  або 

Qк+Qт=Пмін                                                                 (1) 

де Qк - капітальні вкладення та  інші виробничі витрати, гр.;  

    Qт - транспортні витрати, гр. 

Оптимальна потужність СЗМ залежить від щільності 

використання монтажних виробів з урахуванням собівартості 

питомих капітальних вкладень і  транспортних витрат. 

Щільність  використання монтажних виробів визначають 

діленням загальної потреби в монтажних виробах,  т,  на площу 

території даного економічного району, км
2
. Із збільшенням 



щільності використання монтажних виробів потужність СЗМ 

збільшується. 

 

Щільність використання 

монтажних виробів 

Потужність СЗМ 

млн. грн. 

0,005 2,0...2,5 

0,021 4,1…5,0 

0,085 5,0…6,0 

0,220 6,5…7,5 

Із збільшенням  потужності СЗМ питомі капітальні вкладення в 

неї  і собівартість продукції, яку вона випускає,  зменшуються. 

Кількість СЗМ визначають з виразу: 
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де Уінд_  - коефіцієнт індустріалізації; 

Qмон  - обсяг монтажних робіт, гр; 

Q,- річна програма випуску продукції однією майстернею, млн. 

гр. 

Уінд= Уп.п.+Узаг+Умех 

де Уп.п   - рівень промислових поставок, %; 

Узаг - рівень перенесення заготівельних  робіт з монтажного 

майданчика в умови спеціалізованих підприємств, %; 

Умех - рівень механізації робіт,%. 
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де ΣQc  - сумарна вартість змонтованих машин, обладнання і 

матеріалів, що виготовляються промисловістю протягом року 

монтажній організації /без врахування вартості монтажу/   грн.; 

ΣQмон - річний обсяг монтажних робіт;  виконаних даною 

монтажною організацією протягом року (без врахування вартості 

матеріалу), грн. 
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де ΣQзаг - річний обсяг заготівельних робіт, виконаних на 

спеціалізованому заготівельному підприємстві для даної монтажної 

організації, грн. 
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де ΣQмон - річний обсяг монтажних робіт, виконаних за  

допомогою  машин і механізмів, грн. 

 

2 Виробнича програма спеціалізованої заготівельної  

майстерні 

Виробничу програму СЗМ розробляють у такій послідовності: 

визначають кількість споживачів продукції, розміщених у зоні 

обслуговування майстерні; встановлюють номенклатуру, річну 

витрату і трудомісткість виготовлення виробів, виробництво яких 

передбачено в майстерні; розраховують трудомісткість 

виготовлення технологічного оснащення, спеціального обладнання 

та інструменту; визначають трудомісткість  робіт у вигляді послуг 

іншим організаціям; встановлюють трудомісткість робіт по 

ремонту обладнання майстерні; підраховують обсяг вагової 

продукції майстерні. 

Кількість споживачів підраховують для економічного району, 

який обслуговує майстерня. До числа споживачів входять 

приміщення для великої  рогатої худоби, телятники, свинарники, 

пташники, кормоприготувальні  підприємства, молочні, 

механізовані склади,  овоче- та  фруктосховища тощо. 

Номенклатуру виробів визначають, вибираючи їх з типових 

проектів для кожного виду виробничого або допоміжного 

приміщення, які розташовані в зоні обслуговування СЗМ. До їх 

складу включають вироби, що не виготовляються промисловістю 

(нестандартне обладнання, елементи трубопроводів вентиляції, 

кріплень деталей та  ін.),  а також вироби, що поставляються 

промисловістю, але потреба на які не задовольняється. Перелік 

номенклатурних виробів залежить від типу споруд і об’єктів, що 

будуються в даній зоні, Його постійно корегують і доповнюють. 

Трудомісткість виготовлення виробів С3М залежить від 

конструктивної і технологічної складності  цих виробів, організації 

виробництва і виробничої потужності СЗМ. 

Із збільшенням виробничої потужності майстерні зменшується 

трудомісткість виготовлення номенклатурних виробів завдяки 



застосуванню прогресивних форм організації виробництва  і нових 

технологій. 

Нову планову трудомісткість СЗМ встановлюють виходячи з 

трудових затрат, необхідних для приведення в роботу 

запланованого технологічного процесу.  В  діючих майстернях 

фактична і нормативна трудомісткість можуть не збігатися. 

Відношення фактичної трудомісткості до нормативної 

характеризується  рівнем технологічної і організаційної підготовки 

виробництва.  Нормативна технологічність в процесі  

удосконалення  технологічного процесу майстерні на її обладнання 

періодично зменшується. Трудомісткість виготовлення 

номенклатурних виробів майстерні (загальна і за видами робіт) 

визначається за технологічними картами на  їх виготовлення. Річну 

трудомісткість виготовлення  номенклатурних виробів 

розраховують множенням трудомісткості по кожному виду  виробів 

окремо на їх кількість. До трудомісткості виготовлення 

номенклатурних виробів включають також роботи з групування,  

обв'язування  та випробування  водяних або парових радіаторів, зі 

складання та випробування складальних одиниць зі стальних, 

вентиляційних і каналізаційних труб,  а також із  комплектації і 

маркування виробів. 

У майстерні, крім монтажних складальних одиниць і деталей з 

труб, металоконструкцій  для тваринницьких об'єктів,  

виготовляють різні механізми, пристрої та інструменти, необхідні 

для удосконалення її технологічного процесу   і зменшення  

трудомісткості  робіт. 

Номенклатуру виготовлення технологічного оснащення, 

спеціального обладнання та  інструменту складають  згідно з 

планом організаційно-технічних, технологічних і науково-

впроваджувальних заходів майстерні.  

Трудомісткість Т0 цих робіт визначають за   формулою: 
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де  Твир   - загальна трудомісткість номенклатурних виробів; 

      Δ- трудомісткість  виготовлення технологічного оснащення 

і спеціального інструменту в процентах від загальної 

трудомісткості Δ≠4…5% 



В майстерні в порядку надання допомоги колгоспам  та іншим 

сільськогосподарським організаціям виконують різні замовлення, 

трудомісткість яких визначається за  формулою: 
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де  Δін – трудомісткість  виконання інших робіт у процентах від 

загальної трудомісткості Δін = 5...6% /.  

Трудомісткість робіт Т0 по ремонту технологічного обладнання 

СЗМ визначають за формулою: 
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(8) 

де  Δр – трудомісткість ремонту запасного обладнання в 

процентах від загальної трудомісткості / Δр = 8…10%/ 

 

3 Визначення кількості робочих місць і основного 

обладнання майстерні 

Кількість робочих місць в СЗМ визначають за формулою: 
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де Ті- річна трудомісткість робіт і-ї дільниці,  люд.год; 

     пі - кількість дільниць в майстерні; 

    Фр.м.і - річний фонд робочого часу робочого місця на 

дільниці. 

Кількість технологічного обладнання визначають за формулою: 
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де Т0і - трудомісткість робіт, виконуваних певним видом 

обладнання, год; 

      пк- кількість різнотипних видів обладнання; 

     Фоді-   дійсний фонд часу обладнання, год.  



Кількість робочих місць і основного обладнання майстерні 

залежить від номенклатури виготовлюваних виробів, виробничої 

програми майстерні та її взаємозв’язку з іншими підприємствами, 

Для раціонального функціонування майстерні необхідні такі 

виробничі підрозділи:  заготівельне відділення трубозаготівельного 

цеху; цех з виготовлення  повітроводів; відділення з  виготовлення  

різних резервуарів та інших металоконструкцій; механічне 

відділення; відділення із заготівлі електропроводки і 

електроапаратури;  фарбувальне відділення;  інструментальна 

комора і енерговузол. 

Для кожного підрозділу потрібні спеціальне обладнання і 

робочі місця. 

 

4 Розрахунок енергетичних витрат СЗМ 

Витрати електроенергії визначають через встановлену 

потужність електрообладнання. Для електродвигунів - це паспортна  

номінальна потужність, для об'єктів освітлення - сумарна 

потужність, зазначена  на лампах, для зварювальних 

трансформаторів - номінальна уявна потужність. 

При визначенні активних навантажень під встановлену 

потужність трансформатора розуміють деяку умовну потужність 

Wy=Nycos φ                                                    

(11) 

де cos φ - коефіцієнт потужності. 

Розрахункову потужність обладнання визначають за 

допомогою методу використання обладнання за потужністю, 

,
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де  Е - поправочний коефіцієнт переходу від середніх значень 

коефіцієнта використання до розрахункових (Е=1,5); 

     ..iyW – встановлена потужність і-го електроприймача, кВа; 

     eZ - середній коефіцієнт використання і-го 

електроприймача, кВа; (для верстатного обладнання 0,12...0,05 , для 

зварювального 0,35, для вентиляторів  і компресорів - 0,8 ); 

      п  - кількість електроприймачів. 

Розрахункову потужність освітлення визначають методом 

коефіцієнта  попиту з формулою: 



  Wр.о.= Wy.оКпоп.                                             

(13) 

де  Wy.о - встановлена  потужність приймачів освітлення, Вт;  

      Кпоп – коефіцієнт попиту /Кпоп = 0,9 /. 

Максимальна потужність, яку споживають електроприймачі, 

дорівнює: 

W= Wр.+ Wр.о                                                         

(14) 

Витрати стиснутого повітря підрозділами майстерні 

визначають для вибору компресорної установки. Стиснуте повітря 

використовується для пневматичних циліндрів, пристроїв та  

інструментів, фарбувальних робіт, а також для обдування або 

піскоструйної обробки виробів. 

 

Витрати стиснутого повітря визначають за формулою 

,ааa=    V
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де а1   - коефіцієнт, що вказує одночасність роботи різних 

машин і обладнання ( f = 1,0...0,65); 

а2  - коефіцієнт, що враховує збільшення витрати стиснутого 

повітря від ступеня спрацювання споживачів ( a2=1.1); 

аЗ - коефіцієнт, що враховує збільшення витрати стиснутого по-

вітря з витіканням через нещільності ( аЗ = 1,05...1,15) 

βі    - об'єм споживаного повітря  і- і м,  м
3
/год; 

пі   - кількість однакових споживачів; 

m - загальна кількість споживачів. 

Розраховану витрату стиснутого повітря збільшують на 

25...50
0
С і підбирають тип і кількість компресорних установок. 

Річну витрату кисню, пропану-бутану і вуглекислого газу 

визначають за формулою: 

поппк КТg=    V                                           

(16) 

 де пg    - питома витрата кисню, пропану-бутану або 

вуглекислого газу  однією  точкою,   м
3
/год; 

Т – річний обсяг робіт,  год.; 

К поп – коефіцієнт попиту (Кпоп = 0,6). 

 



5 Розрахунок площі майстерні 

Площа майстерні складається з виробничої адміністративно-

конторської, побутової,  складської та допоміжної площ. 

На  виробничих площах розміщують ділянки з  виготовлення  

монтажних складальних одиниць з труб, металоконструкцій і 

нестандартного обладнання, систем вентиляції з листової і 

рулонної сталі, поліетиленових повітроводів,  зі складання і 

перегрупування  радіаторів,  ковальсько-пресове  і фарбувальне 

відділення, з також відділення заготівлі електропроводки. 

На адміністративно-конторських площах розміщують кімнати 

технічних працівників, кабінети бухгалтерії та адміністрації, на 

побутових - кімнати відпочинку,  санвузли,   гардеробні, душові  і 

умивальні кімнати.  

Складські  площі відводять під інструментальну комору та  

інші складські приміщення. 

На допоміжних площах розміщують тамбури, проїзди, 

проходи, відділення з виготовлення інструменту і ремонту власного 

обладнання. 

Розрахунок виробничих площ, м
2
, за кількістю робітників 

виконують за  формулою: 

 

F=PFпит                                                            

(17) 

де  Р - кількість робітників в найчисельнішій зміні, чол; 

      Fпит - питома  площа  на одного робітника, м
2
 . 

 

Таблиця 1 - Значення питомої площі майстерні на  одного 

робітника 

Відділення   і    ділянки Питома площа, м
2
 

Заготівельне відділення 30…40 

Пресово-штампувальне відділення 30…40 

Відділення з виготовлення трубних 

елементів 
15…25 

Відділення з виготовлення повітроводів 15…25 

Відділення з виготовлення нестандартного 

обладнання і металоконструкцій 
30…50 

Механічна ділянка 10…12 

Відділення заготівлі електропроводки 25…35 

Зварювальне відділення 6…10 



Фарбувальне відділення 12…20 

 

Приблизні значення питомих площ на одного робітника  на 

окремих ділянках майстерні наведені в таблиці. 

Площу адміністративно-конторських приміщень визначають за 

кількістю службовців та інженерно-технічних працівників з 

розрахунку 3...3,2м
2
 на особу. Площі кімнати технічних робітників 

встановлюють з розрахунку 5...6 м
2
 на один креслярський стіл . 

Площа побутових приміщень повинна становити 4...5%, а 

проходів 10...15% загальної площі СЗМ. 

 

6 Розрахунок економічної ефективності майстерні 

Економічна ефективність майстерні оцінюється загальними і 

додатковими капіталовкладеннями, необхідними для здійснення 

механізованих робіт; сумарними річними експлуатаційними 

витратами; собівартістю одиниці виробу;  річною економічною 

ефективністю; строком окупності загальних і додаткових 

капіталовкладень; коефіцієнтом економічної ефективності  

капіталовкладень; прибутком, одержаним  протягом року; рівнем 

рентабельності і фондовіддачі. 

Капітальні вкладення складаються з витрат на проектно-

розвідувальні і будівельно-монтажні роботи, а також з витрат на 

придбання обладнання. Значення капітальних вкладень на 

будівництво нової майстерні беруть з типового проекту або 

визначають за формулою: 

                                       К = См + 0 + П ,                                     

(18) 

де  К - капітальні вкладення, необхідні для спорудження 

майстерні, грн; 

См - капітальні вкладення на  будівельно-монтажні роботи, грн; 

0   - капітальні вкладення на  придбання і монтаж обладнання, грн; 

П   - капітальні вкладення на інші роботи,  грн. 

Капітальні вкладення на будівельно-монтажні роботи 

визначають за формулою: 

 F    = См                                              

(19) 

де F - корисна площа  майстерні, м
2
 ; 

     - питома вартість будівельно-монтажних робіт, грн/м
2
. 



Якщо майстерня підлягає реконструкції,  то капітальні 

вкладення визначають,  виходячи  з конкретних умов. 

Капітальні вкладення на  придбання і монтаж обладнання для 

нової майстерні визначають за балансовою вартістю всього 

технологічного обладнання і витрат на монтаж. 

При реконструкції майстерні обсяг капітальних вкладень на 

придбання і монтаж обладнання обчислюють за формулою: 

Кр= Бн + Бс - Вн ,                                          

(20) 

де Бн - балансова вартість нового технологічного обладнання і 

витрати на його монтаж, грн; 

     Бс - балансова вартість старого технологічного обладнання, 

яке можна  використати в процесі виробництва, грн; 

     Вн– виручка від реалізації обладнання,  непридатного дня 

нового виробництва, грн. 

Обсяг капітальних вкладень на  інші роботи становить 

приблизно 14% капітальних вкладень на будівельно-монтажні 

роботи і на придбання та  монтаж обладнання. 

Ефективність роботи  майстерні   можна  оцінити за 

собівартістю виготовлення виробів 

,=   С
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(21) 

де Ui  - собівартість виготовлення одиниці нестандартного 

обладнання у звичайних умовах, грн; 

     mі - кількість одиниць; 

     п - кількість назв виробів.  

Собівартість виготовлення нестандартного обладнання 

визначають за  формулою: 
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(22) 

де  Uе - сумарні разові експлуатаційні витрати, грн; 

     Oв  - сума  виробничих витрат,  грн; 

     Ог   – сума  загальногосподарських витрат, грн; 

     Ом - вартість матеріалів, грн; 

     Овод  - вартість витраченої води, грн; 

       і - річний випуск і-х виробів,  шт. 



Експлуатаційні витрати включають витрати на оплату праці 

всього персоналу майстерні,  витрати  на електроенергію,  паливо, 

кисень, пропан-бутан, вуглекислий газ, змащувальні матеріали і 

повітря; відрахування на амортизацію машин і обладнання; 

відрахування на  потоковий ремонт і технічне обслуговування;  

інші прямі витрати. 

Зведені витрати визначають за формулою: 

                                             П3 = С + Ен*К ,                                   

(23) 

де Ен  - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних 

вкладень (Ен = 0,15). 

Розрахунковий річний економічний ефект майстерні 

визначають з виразу 

                                                  Ер = П3 - П3 ,                                  

(24) 

де Пз - зведені витрати на виготовлення нестандартного 

обладнання у звичайних умовах, грн;  

      Пз  - зведені витрати на виготовлення нестандартного 

обладнання в майстерні, грн.  

Строк окупності капітальних вкладень Т0 визначають як 

відношення капітальних вкладень К в майстерню до різниці річних 

собівартостей виробів порівнювальних варіантів: 

СС

К
То
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(25) 

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень Е 

визначають як відношення прибутку П до капітальних вкладень К: 

К

П
Е                                                       

(26) 

Прибуток від реалізації продукції П розраховують як різницю 

між  коштами Ц, одержаними від реалізації і собівартістю 

реалізованої продукції С: 

П = Ц – С                                            

(27) 

Рентабельність майстерні, %, визначають як відношення 

прибутку до собівартості реалізованої продукції, тобто 



100
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П
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(28) 

Рівень фондовіддачі Ф0 - це відношення вартості валової 

продукції майстерні  Q до вартості фондів А: 

А

Q
Фо                                                    

(29) 

 


