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ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ 

(на прикладі зернозбиральної техніки) 

 

МЕТА РОБОТИ: Засвоїти методику вибору складу засобів механізації 

сільськогосподарських робіт (на прикладі зернозбиральної техніки). 

 

1. ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ. 

1.1 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ. 

1.1.1 З’ясувати поняття «технологічна система», «технічна система», рівні 

систем. 

1.1.2 Обґрунтувати критерії оцінки прийняття рішень. Засвоїти методику 

вибору техніки за прийнятим критерієм. 

1.1.3 Засвоїти основні техніко-економічні показники роботи 

зернозбиральних комплексів. 

1.2 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ. 

1.2.1 Обґрунтуйте де і чому в АПВ найбільш раціонально використовувати 

критерії розрахунку: максимально можливий збір врожаю, максимум прибутку, 

мінімум приведених витрат на одиницю продукції. 

1.2.2 Які є основні техніко-економічні показники роботи зернозбиральних 

комплексів? 

1.2.3 Окресліть можливі шляхи підвищення ефективності роботи 

зернозбиральної техніки. 

1.3 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА. 

1.3.1 Нагірний Ю.П. Обґрунтування інженерних рішень. – К.: Урожай, 1994. 

– 216 с. 

1.3.2 Пособие по эксплуатации машинно-тракторного парка / под ред. Н.Э. 

Фере. Изд. 2 – е – М.: Колос, 1978. - 261 с. 

1.3.3 Мушик, Е.Мюллер П. Методы принятия технических решений. – М.: 

Мир, 1990. – 208 с. 
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2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 ПРОГРАМА РОБОТИ. 

 

2.1.1 Засвоїти вихідні дані щодо роботи зернозбиральних комплексів. 

2.1.2 Обґрунтувати критерії вибору складу засобів механізації 

сільськогосподарських робіт на прикладі зернозбиральної техніки. 

2.1.3 Здійснити вибір техніки за прийнятим критерієм. 

2.1.4 Зробити комплексній висновок за результатами розрахунків, 

обґрунтувати можливі варіанти вибору. 

 

2.2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

РОБОТИ 

 

2.2.1 Вихідна інформація 

Для обґрунтування обраного рішення впливають наступні фактори: 

- втрати зерна від осипання; 

- техніко-економічні показники роботи комбайнів; 

- експлуатаційні витрати (витрати на ПММ, оплату праці тощо); 

- доход від власного урожаю. 

Відомо, що в залежності від строків збирання врожаю зернових 

господарство несе збитки від недобору врожаю, які пов’язані з осипанням зерна. 

Саме тому збирання врожаю в оптимальні строки дозволяє наблизити фактичний 

збір зерна до максимально можливому при отриманій біологічній врожайності. 

 

В таблиці 1 та на рисунку 1 наведені дані залежності втрат врожаю від 

строків збирання за наступними припущеннями: 

- безперервність процесу збирання; 

- середні втрати для різних сортів зернових. 
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Таблиця 1 

Залежність відносних втрат врожаю від строків його збирання 

Показник 
День збору врожаю 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Відсоток 

втрат 
0,5 1,2 2 3,3 5 7,1 9,8 13 16,5 20 23 28 
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Рис. 1. Залежність відносних втрат врожаю від строків його збирання 

 

Для прийняття рішень необхідно враховувати техніко-економічні показники 

використання зернозбиральних комбайнів (табл. 2).\ 
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Таблиця 2 

Техніко-економічні показники використання зернозбиральних комбайнів 

Показники 

Марка комбайну 

СК-5 Дон-1500 
CLAAS LEXION 

560 

Продуктивність, га 

за 1 зміну (t) 
11,5 24 80 

Коефіцієнт 

технічної 

готовності (Кг) 

0,65 0,7 0,95 

Реальні втрати за 

комбайном в 

відсотках від 

врожайності: 

- при прямому 

комбайнуванні 

- на підборі 
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10 

 

 

 

 

7 

 

9 

 

 

 

 

0,5 

 

4 

Витрата пального, 

кг на 1 т зерна 

(Спит. ПММ) 

6,5 8 4,5 

Витрати на 

підготовку 

комбайна до збору 

врожаю, грн. на 1 

га (Срем) * 

43 * 70 * - 

Амортизаційні 

відрахування, тис. 

грн. за сезон * 

15 * 25 * 100 * 

 

Необхідно враховувати закупівельну ціну на зерно (приймаємо Сзак=1106 

грн. за 1 т); вартість паливо-мастильних матеріалів (приймаємо СПММ = 6598 грн. 

за 1 т); площу зернових культур (S=1522 га); очікувану середню біологічну 

врожайність зернових (25 ц с 1 га); склад машинно-тракторного парку 

господарства, що є в наявності (15 комбайнів СК-5 «Нива»). Також необхідно 

враховувати можливість залучення до збирання врожаю: зернозбиральних 

комбайнів ДОН – 1500 (7 одиниць) на умовах оренди або зернозбиральних 

комплексів на базі комбайнів «CLAAS» (2 комплекси) на умовах лізингу. 

                                                 
 Данні ДЕРЖКОМСТАТУ України за 1 квартал 2008 року (до кризові данні) 
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2.2.2 Вибір критеріїв оцінки варіантів рішення обґрунтування складу 

збиральної техніки 

На результати вирішення задачі впливає багато факторів, але усі вони 

можуть бути враховані на основі одного із приведених нижче критеріїв. Можливе 

прийняття рішення за одним з критеріїв з урахуванням особливих умов та його 

обґрунтування. 

В залежності від умов та задач, що стоять перед відповідним 

сільськогосподарським господарством, можливі наступні критерії: 

- максимально можливий збір врожаю; 

- максимальний прибуток; 

- мінімум приведених затрат на одиницю продукції. 

 

Максимальний збір врожаю можна отримати при мінімальних строках 

збирання зернових (з врахуванням можливої одночасної роботи комбайнів) та 

роботи комбайнів з кращими показниками з втрат зерна. Мінімальний термін 

роботи можна забезпечити за рахунок збільшення кількості техніки або 

застосування більш продуктивних машин. 

Максимальний прибуток від вирощеного зерна можна розрахувати за 

допомогою формули: 

  max пп

зак

п QССП ,    (1) 

де Пп – прибуток господарства від продажу зерна, грн.; 

     Сзак – закупівельна ціна зерна, грн. за 1 т; 

     Сп – витрати на 1 т вирощеного врожаю, грн.; 

     Qп – кількість зібраного зерна, т. 

…..п – варіант складу зернозбиральної техніки, який приймається. 

Приведені витрати на одиницю продукції пропонується визначати за 

формулою: 

п

п

Q

ССССС
С 54321 


,    (2) 
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де С1 – витрати на проведення всіх польових робіт в період, що передує 

збору врожаю, грн. (приймається на рівні 1800 грн/га); 

С2 – амортизаційні відрахування на парк зернозбиральної техніки, грн.; 

С3 – витрати на ПММ, грн.; 

С4 – витрати на підготовку (ремонт) парку комбайнів, грн.; 

С5 – витрати на оплату праці комбайнерів, грн (визначено як 150 грн за 1 т. 

намолоченого зерна). 

 

2.2.3 Розрахунок складу зернозбиральної техніки за визначеним 

критерієм (визначений критерій – максимальний прибутку) 

 

Вихідні дані: 

- площа під зерновими – 1522 га; 

- врожайність – 25 ц/га; 

- метод збирання врожаю – пряме комбайнування; 

- склад зернозбиральної техніки господарства – 15 комбайнів СК-5 

«НИВА»; 

- можливість залучення до збирання врожаю зернозбиральних комбайнів 

ДОН – 1500 (7 одиниць) на умовах довгострокової оренди (купівлі); 

- можливість залучення до збирання врожаю зернозбиральних комплексів 

на базі комбайнів «CLAAS» (2 комплекси) на умовах лізингу (купівлі). 

 

1. Перший варіант розрахунку – збирання врожаю зернозбиральною 

технікою господарства (15 комбайнів СК – 5 «НИВА»): 

 

Визначимо терміни збору врожаю, якщо роботи проводяться 15 комбайнів 

СК-5 «НИВА» за формулою: 

днів
NKt

S
d 14

1565.05.11

1522
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Визначимо фактичний збір зерна (Табл. 3) 

Таблиця 3 

Фактичний збір зерна комбайнами СК-5 «НИВА» 

День збору 

врожаю 

Вид 

комбайну-

вання 

Відсоток 

втрат від 

недобору 

врожаю 

Відсоток 

втрат за 

комбайном 

Зібрано, га 
Намолочено, 

т  

1…2 прямий 0,5 8 217 496,4 

3…4 прямий 1,2 8 217 492,6 

5…6 прямий 2 8 217 488,3 

7…8 прямий 3,3 8 217 481,2 

9…10 прямий 5 8 217 472,0 

11…12 прямий 7,1 8 217 460,6 

13…14 прямий 9,8 8 217 445,9 

Разом х х х 1522 3337 

 

 

Валовий збір зерна складає 3337 т. 

Недобір біологічного врожаю зерна складає 3805 - 3337 = 468 т. 

За цінами реалізації зерна недобір оцінюється у 468 * 1106 = 517608 грн. 
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2. Другий варіант розрахунку – збирання врожаю зернозбиральною 

технікою ДОН – 1500 (7 одиниць) на умовах довгострокової оренди (закупівлі): 

 

Визначимо строки збору врожаю, якщо роботи проводяться комбайнами 

Дон-1500 (7 комбайнів) за формулою: 

 

днів
NKt

S
d 12

77.024

1522








 

 

Визначимо фактичний збір зерна (Табл. 4) 

Таблиця 4 

Фактичний збір зерна комбайнами Дон-1500 

День збору 

врожаю 

Вид 

комбайну-

вання 

Відсоток 

втрат від 

недобору 

врожаю 

Відсоток 

втрат за 

комбайном 

Зібрано, га 
Намолочено, 

т  

1…2 прямий 0,5 7 254 587,4 

3…4 прямий 1,2 7 254 582,9 

5…6 прямий 2 7 254 577,9 

7…8 прямий 3,3 7 254 569,6 

9…10 прямий 5 7 254 558,8 

11…12 прямий 7,1 7 254 545,5 

Разом х х х 1522 3422,1 

 

Валовий збір зерна складає 3422,1 т. 

Недобір біологічного врожаю зерна складає 3805 – 3422,1 = 382,9 т. 

За цінами реалізації зерна недобір оцінюється у 382,9 * 1106 = 423487,4 

грн., що на 94120,6 грн. менше, ніж при збиранні врожаю комбайнами СК-5.  
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3. Третій варіант розрахунку – збирання врожаю з використанням 

зернозбиральних комплексів на базі комбайнів «CLAAS» (2 комплекси) на умовах 

лізингу (закупівлі): 

 

Визначимо строки збору врожаю, якщо роботи проводяться комбайнами 

CLAAS LEXION 560 (2 комбайни) за формулою: 

 

днів
NKt

S
d 10

295.080

1522








 

 

Визначимо фактичний збір зерна (Табл. 5) 

Таблиця 5 

Фактичний збір зерна комбайнами CLAAS LEXION 560  

День збору 

врожаю 

Вид 

комбайну-

вання 

Відсоток 

втрат від 

недобору 

врожаю 

Відсоток 

втрат за 

комбайном 

Зібрано, га 
Намолочено, 

т  

1…2 прямий 0,5 0,5 304 752,4 

3…4 прямий 1,2 0,5 304 747,1 

5…6 прямий 2 0,5 304 741,0 

7…8 прямий 3,3 0,5 304 731,1 

9…10 прямий 5 0,5 304 718,2 

Разом х х х 1522 3689,8 

 

Валовий збір зерна складає 3689,8 т. 

Недобір біологічного врожаю зерна складає 3805 – 3689,8 = 115,2 т. 

За цінами реалізації зерна недобір оцінюється у 115,2 * 1106 = 127411,2 

грн., що на 296076,2 грн. менше, ніж при збиранні врожаю комбайнами Дон-1500, 

та на 390196,8 грн. менше, ніж збір врожаю комбайнами СК-5.  
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2.2.4 ВИЗНАЧИМО ВИТРАТИ НА ЗБІР ВРОЖАЮ ЗА ТРЬОМА 

ВАРІАНТАМИ. 

 

1. Витрати на проведення всіх польових робіт в період, що передує 

збору врожаю: 

С1 = 1797,25 * 1522 = 2735414,5 грн.  

2. Амортизаційні відрахування на парк зернозбиральної техніки: 

Для СК-5: 

С2=15 * 15 = 225 тис. грн. 

Для Дон-1500: 

С2 = 7 * 25 = 175 тис. грн. 

Для CLAAS LEXION 560 : 

С2 = 2 * 100 = 200 тис. грн.  

3. Витрати на ПММ: 

Для СК-5: 

С3 = 0,001 * 6,5 * 3337 * 6598 = 143113,9 грн. 

Для Дон-1500: 

С3 = 0,001 * 8 * 3422,1 * 6598 = 180632,1 грн. 

Для CLAAS LEXION 560 : 

С3 = 0,001 * 4,5 * 3689,8 * 6598 = 109553,8 грн. 

4. Витрати на підготовку (ремонт) парку комбайнів: 

Для СК-5: 

С4 = 43 * 1522 = 65446 грн. 

Для Дон-1500: 

С4 = 70 * 1522 = 106540 грн. 

Для CLAAS LEXION 560 : 

С4 = 0 * 1522 = 0 грн. 
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5. Витрати на оплату праці комбайнерів: 

Для СК-5: 

С5 = 150 * 3337 = 500550 грн. 

Для Дон-1500: 

С5 = 150 * 3422,1 = 513315 грн. 

Для CLAAS LEXION 560 : 

С5 = 150 * 3689,8 = 553470 грн. 

 

6. Розрахуємо вартість витрат на одиницю продукції : 

Для СК-5: 

65,1099

3337

500550654469,1431132250005,273541454321










п

п

Q

ССССС
С

 

Для Дон-1500: 

40,1084

1,3422

5133151065401,1806321750005,273541454321










п

п

Q

ССССС
С

 

Для CLAAS LEXION 560 : 

24,975

8,3689

55347008,1095532000005,273541454321










п

п

Q

ССССС
С  

 

7. Розрахуємо прибуток господарства за трьома варіантами. 

Для СК-5: 

П = (1106 - 1099,65) 3337 = 21189,95 грн. 

Для Дон-1500: 

П = (1106 – 1084,4) 3422,1 = 73917,36 грн. 

Для CLAAS LEXION 560 : 

П = (1106 – 975,24) 3689,8 = 482478,25 грн. 

 

Результати наших розрахунків зведемо в порівняльну таблицю 6. 
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Таблиця 6 

Порівняльна оцінка використання зернозбиральної техніці в господарстві 

Показники 

Марка комбайну 
Відхилення CLAAS 

LEXION 560 (+,-) 

СК-5 
Дон-

1500 

CLAAS 

LEXION 

560 

від СК-5 
від Дон-

1500 

Кількість, 

необхідна для 

збирання врожаю 

зернових 

15 7 2 -13 -5 

Кількість днів, 

необхідних для 

збору врожаю 

зерна 

14 12 10 -4 -2 

Валовий збір 

зерна з площі 

1522 га, т 

3337 3422,1  3689,8  +352,8 +267,7 

Недобір 

біологічного 

врожаю, т  

468 382,9  115,2  -352,8 -267,7 

Недобір за цінами 

реалізації зерна, 

грн. 

517608 423487,4  127411,2  -390196,8 -296076,2 

Вартість витрат на 

одиницю 

продукції, грн.  

1099,65 1084,4 975,24 -124,41 -109,16 

Прибуток 

господарства, 

грн.  

21189,95  73917,36  482478,25  +461288,30 +408560,89 

 

ТАКИМ ЧИНОМ, МОЖНА ЗРОБИТИ ВИСНОВОК: ЗАСТОСУВАННЯ 

БІЛЬШ ПРОДУКТИВНОЇ ТЕХНІКИ НА ЗБОРІ ВРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ 

ЕКОНОМІЧНО ДОЦІЛЬНЕ, ПРИБУТОК ГОСПОДАРСТВА ПРИ 

ЗАСТОСУВАННІ 2 ОДИНИЦЬ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІЦІ CLAAS LEXION 

560 ЗРОСТАЄ ПОРІВНЯНО З ВИКОРИСТАННЯМ 15 КОМБАЙНІВ СК-5 НА 

461288,30 ГРН., А ПОРІВНЯНО З ВИКОРИСТАННЯМ 7 ОДИНИЦЬ ДОН-1500 – 

НА 408560,89 ГРН. 
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Додаток 1 

ВИБІР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для прикладу використаємо 

реальні дані – для ТОВ «Тур» 

Мелітопольського району Запорізької 

області запропонована ресурсна 

стратегія розвитку, яка базується на 

поступовому забезпеченні 

підприємства необхідною технікою, 

насамперед, зернозбиральною. 

Розглянуто пропозицію фірми 

КЛААС КГаА мбХ (Німеччина) з 

придбання системи зернозбиральної 

техніки. 

 

 

КЛААС є крупним європейським виробником збиральної техніки. Завдяки 

комбайнам фірма КЛААС досягла сьогоднішнього розміру и значення на 

європейському и світовому ринках. ЇЇ історія починається с 1913 року, тісно 

пов’язана с іменем Августа Клааса, легендарного засновника торгової групи. 

Кожний третій комбайн, проданий на європейському ринку, зібраний фірмою 

КЛААС. Основна продукція підприємства – зернозбиральні и кормозбиральні 

комбайни, пресс-підборщики и машини для заготовки сінажу. Компанія виробляє 

машини, у яких зручна и комфортабельна кабіна, міцний двигун, відмінна якість 

зборки, надійність всіх вузлів и добре сервісне обслуговування. Все це свідчить 

про високий рівень відповідальності сучасним вимогам техніки фірми КЛААС.  

B Україні КЛААС працює з 2000 року, є офіційне представництво в Києве, 

створена мережа дилерів и сервісних пунктів в Києве, Білої Церкві, 

Дніпропетровське, Одесі и других городах. Всього за період с 1992 року фірмою 
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КЛААС поставлено в Україну більше 1500 зерно- и 500 кормозбиральних 

комбайнів.  

Пропонується ТОВ «ТУР» Мелітопольського району Запорізької області 

придбати систему машин для збирання зерна, ріпаку, сої, соняшнику, кукурудзи 

тощо. 

Власних коштів підприємству не вистачатиме, тому пропонуємо отримати 

техніку в лізинг. Пропонуємо заключити лізинговий договір з ООО «Приват 

Лізинг». ЇЇ телефони та адреса: 

49022, Україна г. Дніпропетровськ, вул. Океанська, 12 

тел./факс (0562) 35-64-90 

e-mail: miclaascom_vikclaas@ukr.net 

 

 

Строки лізингового договору складають 60 місяців (5 років), середня річна 

виплата 5,5% від суми кредиту або 4,4% від вартості техніки; забезпеченням 

кредиту є придбана техніка. 

В таблиці наведено розрахунок лізингових внесків на зернозбиральні 

комбайни CLAAS LEXION 560, а також на додаткове обладнання .  

Для придбання цієї системи машин господарству необхідно виплатити 

протягом 5 років 442645 EURO, або (по курсу 1 EURO = 7,48 грн.) 3310985 грн.  

Аналіз таблиці  показав, що вступний внесок за всіма видами обраного 

товару складає 99330 грн., мінімальний повний щомісячний внесок з урахуванням 

всіх накладних витрат - 52801 грн. 
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Розрахунок лізингових внесків на зернозбиральну техніку фірми КЛААС КГаА мбХ (Німеччина) 

 

Номенклатура 

Познач. 

виду 

товару 

Код 

виду 

товару 

Вступний 

внесок, 

грн. 

Мінімальний повний 

щомісячний  внесок з 

урахуванням всіх 

накладних витрат, грн. 

Ціна, грн. 
Ціна, 

EURO 

КОМБАЙН 

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ CLAAS 

LEXION 560 

т. Т010102 69564 36978 2318800 310 000 

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ до CLAAS LEXION 

Зернова жатка 6,6 м з 

автоконтуром 
д.о. Д010105 4746 2523 158202 21150 

Пристрій для збирання 

соняшнику 6,6 м 
д.о. Д010106 1659 882 55315 7395 

Жатка для збирання ріпаку 6,6 м з 

правим ножем 
д.о. Д010124 2720 1446 90658 12120 

Жатка для збирання сої 6,6 м д.о. Д010127 6351 3376 211684 28300 

Транспортний візок  (6,6-7,5 м) д.о. Д010129 1039 552 34632 4630 

Жатка для збирання кукурудзи 

"Конспід 6-70FC" нескладна 
д.о. Д010133 8727 4639 290897 38890 

Підбирач 4,2 м з гідростатичним 

приводом 
д.о. Д010134 4524 2405 150797 20160 

Разом х х 99330 52801 3310985 442645 

                                                 
 Лізинговий договір розрахований строком на 60 місяців (5 років). 
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