
                        Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №1-2 (33-34), 2017 

388 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 
 

УДК 634:330.131.7 

Кравець О.В, к.е.н, доцент,  

Матковський О.І, к.т.н., доцент,  

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ 
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Анотація: У статті розглядаються методичні підходи визначення ефективності використання до-

даткових капіталовкладень, що до модернізації існуючого обладнання, яке дозволить: ефективніше викори-

стовувати трудові ресурси, зменшити фонд оплати праці, зменшити загальну собівартість однієї із складових 

технологічного процесу виробництва саджанців плодових культур. У процесі розрахунку встановлено, що: до-

даткові капіталовкладення на модернізацію обладнання складуть 2358грн., зменшення фонду оплати праці, за 

рахунок скорочення працівників на 6 осіб, збільшення витрат на амортизаційні відрахування та технічне об-

слуговування і ремонт устаткування, але в той же час спостерігається скорочення загальних експлуатаційних 

та приведених витрат. У результаті річний економічний ефект складе 2081грн, термін окупності 1,13 року. 
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ECONOMIC EVALUATION OF INTRODUCTION OF 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MANUFACTURE OF 

HORTICULTURE PRODUCTION 
 

Abstract: Economic efficiency performance of any enterprise depends largely on effective decision that the 

production, which in turn depends on the organization process. To achieve the same optimal financial and economic 

results in conditions of fierce competition in the market, in our opinion, is not possible without the use of the latest pro-

duction technologies that would allow the company to use its own production resources to the fullest. 

Setting objectives. Setting objectives. Therefore, in order to improve the performance and achieve optimal fi-

nancial performance in the enterprises engaged in the cultivation of fruit seedlings, we propose the introduction of up-

graded equipment for the VPN -2M excavation plow used in the process of excavation of fruit seedlings for their further 

implementation. The article deals with methodical approaches for determining the efficiency of using additional in-

vestments, which is to modernize existing equipment, which will allow to use labor resources more efficiently, reduce 

the wage fund, and reduce the total cost of one of the components of the technological process of production of seed-

lings of fruit crops. 

Research results. In the process of calculation, it was established (Table 2): additional investments for equip-

ment upgrades will amount to UAH 2358, a decrease in the wage fund, due to a decrease in the number of employees 

for six people, an increase in the cost of depreciation and maintenance and repair of equipment, but at the same time 

observed Reduction of total operating and reduced costs. As a result, the annual economic effect will be 2081 UAH, 

payback period is 1.13 years. 

Conclusions The proposed methodology and calculations show the possibility of using the upgraded equip-

ment for the VPN-2M excavation plow used in the process of excavation of fruit seedlings for their further implementa-

tion, since the payback period of additional capital investments is within the recommended interval - up to 3 years. 

Key words: efficiency, technology, investment, payback, annual economic effect, management decision. 
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Постановка проблеми: У сучасних ре-

аліях виробництва будь якої продукції 

першочергове значення займає її конку-

рентоспроможність [1-2]. Від дії даної 

економічно-організаційної категорії зале-

жить загальна ефективність діяльності 

підприємства. Досягти ж оптимальних ре-

зультатів даного показника, практично не-

можливо без застосування інноваційних 

технологій виробництва продукту та якіс-

ного менеджменту. Зрозуміло, будь яка 

технологія, яка спрямована на підвищення 

економічної ефективності діяльності підп-

риємства, у першу чергу, на наш погляд, 

ставить перед собою наступні взаємо-

пов’язані завдання:  

• покращання якості продукції ; 

• ефективне використання робочої 

сили [3]; 

• зменшення собівартості виробницт-

ва; 

• зменшення ціни реалізації. 

Враховуючи вищезазначене, розглянемо 

економічну ефективність впровадження у 

виробництво інноваційної технології мо-

дернізації обладнання для викопувального 

плуга ВПН–2М, який використовується у 

процесі викопування саджанців плодових 

культур [4], для їх подальшої реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Проблемою модернізації обладнання 

для виробництва посадкового матеріалу 

галузі садівництва та його технологічної 

основи, займались науковці Таврійського 

державного агротехнологічного універси-

тету. На основі досліджень та технічного 

експерименту була захищена дисертаційна 

робота кандидата технічних наук за спеці-

альністю 05.05.11. 

Частка покупних виробів у собівартості 

плуга складає 15%, при цьому галузевий 

норматив рентабельності приймаємо 20%. 

Транспортно-заготівельні витрати склада-

ють 7% покупних вузлів і деталей [5-8].  

Основні технологічні показники [5-8], 

які будуть використовуватись у розрахун-

ках наведемо у таблиці 1. 

Вартість покупних вузлів і деталей ви-

значали відповідно до [5-8].  

Коефіцієнт конструктивної складності 

удосконаленого плуга у порівнянні з ана-

логічними плугами приймаємо λ = 1,1 [5-

8]. 

Вагу питомих витрат матеріалів у собі-

вартості плуга без покупних виробів 

приймаємо g = 36 % [5-8]. 

Коефіцієнт зміни питомої ваги матеріа-

лів у залежності від масштабу виробництва 

визначено за формулою [5]: 

ky = 0,6586 + 0,037∙х – 0,00035∙х2, 

де х – масштаб виробництва (х = 0,05 

тис. штук на рік). 

Тоді ky = 0,66. 

Формулювання цілей статі. Впрова-

дження у виробництво інноваційної техно-

логічної розробки неможливе без чіткого 

обґрунтування економічної ефективності 

додаткових капіталовкладень [9], отже го-

ловною метою даної статті є : 

розробка методики розрахунку ефективно-

сті впровадження викопувального плуга 

ВПН – 2М, що використовується у процесі 

вирощування та подальшої реалізації са-

джанців плодових культур. 

• проведення розрахунків ефективно-

сті впровадження запропонованого облад-

нання. 

Виклад основного матеріалу.  

Наведемо запропоновану методику розра-

хунку показників економічної ефективнос-

ті впровадження інноваційної розробки у 

виробничий процес. 

1. Визначення галузевої собівартості ново-

го знаряддя : 

d
kg

М
С

y

о
г 





100

 , де:       (1) 

Сг - галузева собівартість , грн.; 

Мо - загальна вартість сировини і мате-

ріалів, що входять до складу викопуваль-

ного плуга; 

λ - коефіцієнт конструкторської склад-

ності нової машини в порівнянні з аналогі-

чними за технологією серійних машин; 

g - питома вага витрат на матеріали в 

собівартості машини без покупних виробів 

даної групи; 

ky - коефіцієнт зміни питомої ваги мате-

ріалів залежно від масштабів виробництва 

( ky  = 0,66); 

d - вартість покупних вузлів і деталей в 

оптових цінах з додаванням витрат на тра-

нспортно-заготовчі витрати ( d = 3000 

грн.). 
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Таблиця 1 

Вихідні дані до розрахунку 

Найменування Позначення 
Машина 

Базова Нова 

1. Трактор 
- 

ДТ-

75Н 
ДТ-75Н 

2. Наробіток за годину основного експлуатаційного 

часу, га / год 
Wг 0,16 0,16  

3.Кількістьобслуговуючого персоналу, чол.: 

 - трактористів 

 - вибірників 

Лт 

Лмб, Лмн 

1 

25 

1 

19 

4. Розряд робіт: 

 - тракториста 

 - вибірника 

- 

 

5 

3 

 

5 

3 

5. Змінна норма виробітку, га Wзм 0,16 0,16 

6. Тарифна ставка на одиницю наробітку, грн / га: 

 - тракториста 

 - вибірника 

τт 

τм 

16,23 

11,36 

16,23 

11,36 

7. Кількість годин роботи, год. tм 7 7 

8. Сезонне навантаження, год: 

 - трактора 

 - викопувального плуга 

Тт 

Тм 

900 

52 

900 

52 

9. Термін  служби, рік: 

 - трактора 

 - викопувального плуга 

tт 

tм 

8 

7 

8 

7 

10. Витрати палива, кг / га g 65,7 65,7 

11. Вартість палива, грн / кг Цп 19 19 

12. Балансова ціна, грн: 

 - трактора 

 - викопувального плуга 

Цбт 

Цбб, Цбн 

75000 

16000 

75000 

24234 

13. Відрахування на амортизацію, у %: 

- трактора 

 - викопувального плуга 

 

ат 

ам 

 

12,5 

14,3 

 

12,5 

14,3 

14. Відрахування на ремонт, у %: 

 - трактора 

 - викопувального плуга 

Rт 

Rм 

13,7 

10 

13,7 

10 

 

Визначення загальної вартості сировини і матеріалів:  

ЦТOCM  )1(0  (2) 

де  С - чиста маса викопувального плуга 

без покупних виробів ( С = 0,4 т); 

О - відсоток відходів металу при оброб-

ці (О = 10%); 

Т - відсоток транспортно-заготовчих ви-

трат (Т = 7%); 

Ц - вартість однієї тони прокату металу 

(Ц = 7000 грн.). 

Оптова ціна плуга:  

нгцо ПСЦ .. , 

 

(3) 

де нП  - нормативний прибуток. Нормативний прибуток:  
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100

гс
н

СР
П


 , (4) 

де сР  - диференційний галузевий нор-

матив рентабельності ( для галузі  

сР
 
=20%). 

2.Розрахунок балансової вартості ма-

шини:  

.... 1,1 цонб ЦЦ  . 

 

(5) 

3. Розрахунок амортизаційних відраху-

вання по трактору з новою та базовою ма-

шиною:  

- за новою машиною: 

100100 









мг

мбн

тг

тбт
н

ТW

аЦ

ТW

аЦ
А  (6) 

- за базовою машиною: 

100100 









мг

мбб

тг

тбт
б

ТW

аЦ

ТW

аЦ
А  (7) 

 

4. Розрахунок витрат на ремонт та тех-

нічне обслуговування по трактору з існую-

чим та пропонованим обладнанням  

 з новою машиною: 

 

100100 









мг

мбн

тг

тбт
н

ТW

аЦ

ТW

RЦ
Р

 
 

(8) 

та базовою машиною: 

100100 









мг

мбб

тг

тбт
б

ТW

аЦ

ТW

RЦ
Р  (9) 

5. Розрахунок оплати праці на одиницю 

виробітку за базовим та пропонованим ва-

ріантами: 

   

г

ндвмннтдтн

W

kkЛkkЛ
З





, (10) 

де нk  - коефіцієнт, що враховує нараху-

вання на заробітну плату ( нk  = 1,367) 

kд т - коефіцієнт, що враховує різні до-

плати трактористу (kд т= 1,4); 

kд в - коефіцієнт, що враховує різні до-

плати вибірнику (kд в= 1,2). 

6. Оцінка витрати на паливно-мастильні 

матеріали: 

 

пп kЦqГ  , (11) 

де пk  - коефіцієнт, що враховує вартість 

мастильних матеріалів ( пk = 1,1). 

Прямі експлуатаційні витрати обчисле-

но за формулою: 

ГЗРАИ  ,   (12) 

Де:  А – амортизаційних відрахування 

по агрегату; 

 Р – витрат на ремонт та технічне обслу-

говування; 

 З – витрати оплати праці на одиницю 

виробітку; 

 Г –витрати на паливно-мастильні ма-

теріали. 
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7. Розрахунок питомих капіталовкла- день за варіантами:  

 

мг

бн

тг

бт
кн

ТW

Ц

ТW

Ц
П







, 

 

(13) 

8. Розрахунок приведених витрат за ва- ріантами 

 

кнор ПЕИJ   

 

(14) 

 
де Е нор  – нормативний коефіцієнт ефек-

тивності капіталовкладень, Е нор = 0,15. 

9. Розрахунок сезонного завантаження 

викопувального плуга та витрат праці на 

операцію викопування саджанців:  

рг

р

м
КW

О
Т


  (15) 

 

де Wг - продуктивність за годину робо-

ти, Wг = 0,16 га / год; 

рО  - річний обсяг робіт, рО  = 5 га; 

рК  - коефіцієнт використання робочого 

часу, рК  =  0,6. 

г

мнт
пн

W

ЛЛ
В


  (16) 

10. Розрахунок річного економічного ефекту впровадження розробки. 

  рнбе ОИИР   (17) 

  
11. Розрахунок окупності додаткових 

капіталовкладень. 

Розмір капітальних вкладень, приймає-

мо на рівні галузевої собівартості. 

 

 

е

ббг
ок

Р

СС
Т


  (18) 

Проведемо розрахунки показників еко-

номічної ефективності впровадження інно-

ваційної розробки у виробничий процес 

відповідно запропонованої методики. Роз-

рахунок проведемо на 5га.. 

Відповідно (2) визначимо загальну вар-

тість сировини і матеріалів  

327670000701016500  ),,(,M

грн.,  

Тоді (1) галузева собівартість нового 

знаряддя складе 18358,65грн 

Сг = 65183583000
66036

3276100
11 ,

,
, 




 грн. 

Розрахуємо нормативний прибуток (4) 

та оптимальну оптову ціну запропоновано-

го обладнання (3) 

3672
100

65,1835820



нП  грн. 

22030367218358.. цоЦ
 
грн. 

Відповідно (5) балансова вартість обла-

днання для підприємства складе: 

24233220301,1.. нбЦ  грн. 

Проведемо розрахунок амортизаційних 

відрахування по трактору з новою (6) та 

базовою (7) машиною:  

за новою машиною: 
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481
1005216,0

5,1224233

10090016,0

5,1275000










нА

 

грн./га; 

за базовою машиною: 

340
1005216,0

5,1216000

10090016,0

5,1275000










бА  грн./га. 

Витрати на ремонт та технічне обслуго-

вування по базового (9) та запропоновано-

го (8) агрегату складуть відповідно 346 та 

487 грн./га. 

 з новою машиною: 

487
1005216,0

1024233

10090016,0

7,1375000










нР грн./га 

та базовою машиною: 

346
1005216,0

1016000

10090016,0

7,1375000










бР  грн./га. 

Визначимо витрати оплати праці на 

одиницю виробітку за базовим та пропо-

нованим варіантами (10): 

-запропонований варіант:  

   
2407

16,0

367,12,136,1119367,14,123,161



нЗ  грн./га; 

-базовий варіант: 

   
3106

16,0

367,14,136,1125367,14,123,161



бЗ  грн./га. 

Проведемо розрахунок витрат на палив-

но-мастильні матеріали за (11)  

14091,15,197,65 Г  грн./га. 

Далі визначимо прямі експлуатаційні 

витрати (12) за варіантами. 

-для нового варіанту 

478414092407487481 нИ

 грн. / га; 

-для базового варіанту 

520114093106346340 бИ

 грн. / га. 

Розрахуємо за (13) питомі капіталовкла-

дення за новим та базовим варіантами:  

-для нового варіанту: 

3429
5216,0

24233

90016,0

75000






кнП  грн. / га. 

-для базового варіанту: 

2440
5216,0

16000

90016,0

75000






кбП  грн. / га. 

Використавши розраховані вище показ- ники приведені витрати (14) у запропоно-
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ваному варіанті складуть 5298 грн. / га ,а у базовому 5567 грн. / га. 

5298342915,04784 нJ  грн / га, 

5567244015,05201 бJ  грн. / га. 

Розрахуємо сезонне завантаження вико-

пувального плуга (15) та витрати праці 

(16) при використанні базового та модерні-

зованого варіанту. 

52
6,016,0

5



мТ  год. 

Витрати праці на операцію викопування 

саджанців  

- для нового варіанту  

125
16,0

191



пнВ  люд.-год. / га; 

-для базового варіанту 

162
16,0

251



пбВ  люд.-год. / га 

Розрахуємо річний економічний ефект 

впровадження розробки за (17). 

  2081547845201 еР грн. 

Термін окупності є одним із вирішаль-

них показників прийняття управлінського 

рішення впровадження інноваційних роз-

робок у виробничий процес. Відповідно 

(18) наведемо розрахунок даного показни-

ка.  

13,1
2081

1600065,18358



окТ років. 

Для більш наглядного сприйняття інфо-

рмації розраховані показники наведемо у 

вигляді порівняльної таблиці.(таблиця 2) 

Таблиця 2 

Значення техніко-економічних показників викопувального плуга для ви-

копування саджанців 

Показники 

Значення 

базова нова 
відхилення 

(+/-) 

Балансова вартість машини,грн.. 16000 24233 8233 

Річне завантаження машини,год. 52 52 0 

Витрати на заробітну плату робітників, грн 

/ га 
3106 2407 -699 

Витрати  на ПММ, грн / га 1409 1409 0 

Амортизаційні відрахування, грн / га 340 481 141 

Відрахування на ремонт і технічне обслу-

говування, грн / га 
346 487 141 

Експлуатаційні витрати, грн / га 5201 4784 -417 

Питомі капіталовкладення, грн / га 2440 3429 989 

Приведені витрати, грн / га 5567 5298 -269 

Витрати праці, люд. ∙ год 162 125 -37 

Річний економічний ефект, грн 2081 

Термін окупності 1,13 
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Висновки.  Запропонована методика та 

проведені розрахунки свідчать про можли-

вість застосування у виробництві модерні-

зованого обладнання для викопувального 

плуга ВПН – 2М, що використовується у 

процесі викопування саджанців плодових 

культур, для їх подальшої реалізації, оскі-

льки термін окупності додаткових капіта-

льних вкладень знаходиться в межах реко-

мендованого проміжку – до 3років. 
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