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ЕКОНОМIЧНA OЦIНКA ОРГ АШЗAЦIЙНО-ТЕХНОЛОПЧВИХ 
МETOДIВ ЕКСПЛУ АТАЦП БУДIВЕЛЬПОI ТЕхmки 

Рассмотрена проблема экономической эффективности использования машИН в строительстве. Выполнен 
количественный анали) вариантов вклада капиталов КIIК 11 произеор.ство строительной техники, так и в ее 
модернизацию. 

Розглянуга проблема еКОНQмiЧНОJ ефектнвностi використовувзння машин 11 будiвництвi. Виконано кiль

кiсиий зналiз озрiаитiо IIнеску капiтaлiв як у виробиицтво будiвеЛЬНОiтеx.н.iки, так i в ii модернiзацiю. 

Тhe ртоЫет of economic efficiency оГ the ше of machines in building is considered. Executes the quantitalive 
analysis of variants of deposit .of capj[als both in production of build.ing techoique and in its modemization. 

Проблема. Створення господарського ме· 
ханiзму сучасного ринкового типу складас 
об'скт.ивну необхiднiсть в подал:ьшому развит· 

ку Teopii:, McтoдiB i практики ефектнвного ви1<о· 
ристання машин, проведення СВОЕчаснога i яю· 
CilOro ремонту. 

1снуючi проблеми полягають в методах ор

гаюзацii ефекrивного використания будiвелъ
них машин у ринкових умовах. Параметрами с: 

рiвномiрний i нерiвномiрний JX розподiл на 
об'сктах, розробка методологiчних питань по 

удосконаленню Meтoдiв ремонту будiвельноУ 

технiки, забезпечсНЮI запасними частинами i 
ВIДНО8Лсння працездатностi машин при вилад

ковому зношеннi, а також споеобiв розрахунку 

Bapтocтi послуг по орендi механiзauii 

При проведеннi дослiджснъ особлива увага 

придiлялася llИтанню плануваНl:IЯ, органiзацi) 

теxн.iчноrа обслуговування i ремонту засабiв 
механiзацii" в пiдроздiлах мсхaнiзацii" Державноi" 

спецiальноi служби транспорту. 

Як показали ДОСlliджсння, чисельнiсть ма· 

ШИН, ща застосовуС1ЪСЯ в Держспецтрансслуж· 

бi Мiнзв'язку дуже велика. Б даний чае на 

озбрщ:ннi залiзничникiв служби знаходитъся 

понад 2000 од. будiвельноi технiки, в яких 

майже 51 % складають OCHOBHi будiвельнi ма
шини (TaKi, як екскзватори, бульдозери, еЬо'Ре· 

пери i т. iH.), iншi - бiлъш 5800 од. - це ручнi 

машини, механiзований iпструмснт, iнструиеит 

з слекто- i пневмоприводом та iншi засоби ма
ЛОI механiзацii. Технiчнi засоби , середнiй BiI< 
яких персвищив 15-рiчний рубiж, становлять 

70 % ух загалъноI кiлькостi. але цей показник не 
повинен бути 6iльшим за 10 ... 15 %. 

Т акий стан пояснюcrьея не тiльки недоста
чею зас06iв механiзaцii". але i lIедолiками iсную
чоi систеl\Ш органiзацii" i·x експлуатацii Бони 

вк.люЧа1Отъ в першу черту питания за6езпечеНЮI 

загонiв Держспецтрансслужби, якi займаються 
6удiвнИI1Т&ОМ i вiдновленням транспортних 

об 'сктiв, машина..'JИ, а також ух розподiлом, до

ставкою на об'скт, системою органiзацij" ремон· 
ту, обслуговування, облiку, з6ереження та iH. 

ОСИОВIIНЙ матерiал. Бiдомо, що серед ста

дiй ЖИ1'ТСвого циклу машини (дослiдження, 

проектування, ви.готовлення, транспортування, 

експлуатацiя) найбiльш важли:ве мiсце займае 
стадiя ексnлyатацii". На нiй реалiзуеться, лiд

тримуеться i встановлюcrься якiсть машини. 
ПереоснащеllliJl новими засобами технiчного 

озбpocшtя: шляхом прид5ання новоУ теХИl· 

Юf,повинно забезпечувати покращення "оказии
юв ух використання (пiдвищити в 1,3 ... 1,5 рази 
вир06ничi МОЖJ1ивостi щодо вiдиовленIUI залiз
ниць, nпyчних спор~Д та iнших. об' (к

тiв;ni,цвищешIЯ мобiльнocТi wei технiки; впрова
дження передових тсхнологiЙ). Вiдповiдно ДО 

дocлiджень А. п. Крившина коr.mлекс ексnлyата

цiйних властивостей, яю задовольняють розумнi 
спожив'iИ властивостi eaMoxiдHoY землерИЙНОJ 

машини, можна npeдставити у виглядi трьох юа· 
Емозалежн.их систем: «fрунт-рушiй-робоче уста
ткування-rpун,,>; ЮDодина-машина-<:ередови

ще» i «машина-УМОВIf еКСlшуатаuii"». 
Встаиовлено, що не Bci експлуатацiйнi пока

зинки машини впливають на купiвелыry при
вабливiстъ даного товару. 

Дослiдження показують, що з позицП сие· 
темного аналiзу 6iльш ефективною при експлу· 

атаци буде та машина, яка у 6iльшiй Mipi вiдпо· 
Biдac вимогам «системного покупця». Бимоги 
того або iншого «покупця» нормально збiга
ю"Fься i складаються в пiдвищеинi ефективностi 
влэсноi дiяльностi методом придбання нових 
засобiв мехаlliззцП. ЕфеКТlfвнiсть дiялъностi 
будь-якоrо будiвельного пiдnрисыства пов'юу
сться з ростом прибутковоетi при ыiнiмiзацii 
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затрат. У ринкових УМОВ8Х шляхам}! ДOC.IIГНCH

ня прибyrковостi можуть бути ПОШУК бiльш 

(ШОСТУПЛИВИХ» заМО8никiв, готових заплатити 

бiльш, або з6iльшення проДУnивностi машин 

та зниження собiвартостi ВИКQнання будiвсль

HQ-МОНТажIШX po6iT. 

Детальний аналiз cKoHoMi<JНOl ефекти.вноетi 
застосування машин в будiвництвi бун здiйсне

ний у роботi [1]. 3 урахуваRНЯМ узагальнень, 
OCHOBнi напрямки пiдвищсння ефективностi 
викорнстання машин звсденi до наСТУПRОГО: 

- рiчний економiчний сфект за рахунок 3ИН
ження витрат на експлуатацiю машин обчис

лювався за формулою 

_ ,[НQСБЧмКро 
EpiK -КН Х 

]00 

,[1--]-. ]+(C~+C~")(K,,- l)], 
Кр!к 

де к;! - коефiцiшт накладних витрат по екс

плуатацii" машин; 

На _ нормативи в % рiЧJlИХ амортизацiйНltх 

aiдpaXYBaHЬ; 

ЧМ - кiлькiсть ОДНОТИПIlИХ машин; 

Кро - cтyniHb збiльшення обсягiв робiт У 

плановому poui; 
Кс'8 - коефiЦ~Е:НТ пiдвищення середньо-

годинноi" продуктивностi машини; 

CI:IO - Bapтicть замiни змiнноТ оснастки; 

СМЗМ - BapTiCТb палива, мЗCТJUJЬНИХ i обти
рanьних мзтерianiв, витрачених за минулий piK; 

- економiчний ефект за рахунок скорочення 

тривапостi роботи на об'скri по запежноcтi: 

Ен = На ' gy- n ,(1-1 1 КРВ )' 

де Н 1:1 - розмiр накладних витрат; 

gy- n - ymobho-постiЙJlа частица накладних 

витрат; 

Кри - коефiuiснт, що враховував пiдвищсн

ня рiчного виробiтку маurnни. 
8становлено, що економiчний ефект Biд за

стосування НОВОI маШl1НИ, або п модсрнiзацii', а 
та.кож машини, що знаходип.ся в ексnлyатацii', 

можна визначати за формулою: 

Ер = (z~ -z;)П:, 

'. .. . . 
де z У' z у - ВЩnОВlдно питоМJ приведеНJ витра-

ти по базовiй i новiй TCXHiui ; 

lЗ2 

п; - рiчна ексnлyатацiйна' проДУКТИвнiсть 

модернiзованоТ машини. 
Cnостереженнями встановлено, що iз збiль

шенням обсягу робiт на об'сь:тах розширюcrься 

область ефективного використання матин за 

рахунок того, що непродуктивнi витрати часу 

скорочуються Опер -) О), а отже, 
Т24 -} шах, То -} Т24 , i Z -)о .run , 

в сучасних умовах господарювання ДЛЯ 

одержання максимального лрибутку в будiве

льнiй оргапiзацiJ необхiдно зроБИnI оптималь

ний розподiл засобiв механiзацi1 при слорудже

lIi об '€ктiв, а також пiдвищити коефiцi€IП вн

користання маurnн при виконаннi робочих про

ueciB i операцiй, що виникли за останпi раки. 
3MiHa характеру i умов виробництва будiвель
них робiт (обект робiт на об'€ктах, розташуван
ия об'(ктiв одии вiд одного), змiна номенклату

ри маlШfН та lx теxнiчний стан 8имагають дещо 
iншоro пiдxоду до оцiнки УХ ефективного вико
ристання. В умовах становления ринковоi' еко

НОМII<И яскраво проявився процес ЗМIНИ номен

клатури будiвельних машин, цi змiнн вiдбува-
. . . 

ються за двома напрямками - модеРНlзаЦ1Я I 

вiдновлення старих найбiльш ефективних ма

IШfн i поя:ва нових, У рядi BlInaдKiB високоефек
ТИВНИХ машин, що застосовуються при ворова

дженш прогрссивких тех.нологiЙ. У кожному 

конкретному виладку у разi прийнятгя рiшень 

про придбання чи модернiзацiю технiки необ

хiдно враховувати економiчну доцiльнiстъ та

кого рiшення з врахуванням майбутнiх перспе
К'ТИВн:их напрямкiв використанfUI придбаНОl 

технiки. Розглядаючи в цiлому Bci ui фактори, 
слiд визнати, що вплив риику вимага€ щораз 

по-сво€му розглядати ефективнiсть 8ИКОрис

тання, або необхiднiсть придбаиня машини. 

Нинi роль texhiKO-СКОНОМ1ЧНОГО аналiзу 
зросла, ба оеновиi показники, що хараКТСрlfЗУ

ють ефективнiстъ заходiв 31 впроваджсння НО
Boi' технiки, технологil, органiзацiТ виро5ницт
ва, пiдприсмства розраховують i планують са
мостiйно. Звiдсi 1 вилливае потреба 8 ретелъно

МУ аналiзi та обrpунтуваннi texhiko-еконо

мiчних показншав, Фуикцiонально'-вартiсний 

аналiз (ФВЛ) вiдносятъ до найбiльш ефсктив

них видiв аналiзу дiялънocтi щодо виявлення 

резсрвiв eKOHOMii' витрат матерiальних, труДО

вих i rpoШОВIfХ pecypciB на виробниuтво проду
кцн, для здiйеиення цього аналiзу використо

вупься звiтна, облiкова . конструкторсько
технологiчна, нормативна й поза облiкова m
формацiя. 



у ЦЬОМУ налря-мку с розробки закардонних 
вчених. Так, американсъкий вчени.й Л. Д. Майлс 

запропонував методику навих принципових 

технiчних рiшень, в я-ких пропонуcrься: анaлiзу
вати абстрактнi функцiоналънi зв' язки В iсную
чому виробi з урахуваниям BWlp8T на lX реалi
зauiю для галузi машинобудування. 

В задачах, що розв'язуються з застосуван

ням зазначено! метОДИКИ, ПОКИ ще ве вирiшенi 

питания пiдвищення ефективностi експлуатацii 

будiвельних машин. В умовах рИНКОВОl еконо

мiJ(И в перiод iнвестнцiЙНОI i СТРУКТУРflоl псре
будови будiвельного комплексу УкраiRИ ця за
дача дуже актуальна. 

Очевидно, функuiоналъно-вартiсний аналiз 

(ФВА), як ОДНН з найбiлъш результативних iH
CТPYMemiB eKoHOMi~i pccypciB, Д03ВО1lИТь вирi
шувати задачi ефективноj' експлуатацii i модер
нiзацi'i будiвсльних мaпrnн. 

При рiшеннi задач ефективного застосуван

ня будiвельних машИIJ ФВА, спрямований на 
максимальне 8икористання j'x потенцiйиих мо

жливостеЙ. Адже кiлъкiсна Mipa вартост} ОДи

ницi робоru машини з дсяким функдiональним 
органом iCHY€ тiльки потенцiйно i тiлъки В Сфс
pi П експлуатацii' може бути неретворсна у фак
тичну величину. 

Як цiльову функцiю ФВА доцшьно викори

СТОlSувати показник ефСКТИ8ностi капiталовкла

день. 

Показник BiЩioCHOi' ефективностi капiтало

вкладенъ ДОЗВОЛЯ( порiвнювати варiанти вкла

данпя капiталу у рiзну будiвел:ьну теХН1КУ, ЩО 

вiдрiзняються за вартiстю i ТРИRaлiстю циклу 
роботи. 

Пiсля пiдстановок i перетворень, якi ПРОВС
дснi за допомогою рiшення рiвностсй [5;6], 
розширене значсння показника вiДJJОСНОi' ефек

ТИВНОСТi визнnчастъся ЯК 

(1 + i)' 

OuiHKa ефеКТИRностi капiталовкладень в 

будiвельну TexHiкy зв'язана на практицi трьома 
ОСI::IОВНИМИ проблемами: 

- складнiстю визначсння ступсня викори

стання машин по роках експлуатацil; 
- труднощами облiку продуктивнocтi маши

ни; 

- складнiстю прогнозування значень коефi-

uiE:HTa дисконтування i податковоУ ставки 
фляцii по роках. 

8исновок 

1 IH-

Таким чином цiльова функцiя ФВА i показ
ник П вiдносно! ефективностi дозволяютъ зро

бити кwькiсний аналiз варiаитiв вкладення ка
пiталiв их у виробнпцтво будiвелЬНОl технiки, 

так i в П модернiзацiю. При ЦЬОМУ не робиться 
розходження мiж одноразовими i поточними 
потоками каruталу. 
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