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Актуальність тем дослідження. У процесі розробки інноваційних проектів підприємство по-

винно точно знати потреби в ресурсах, джерела їх отримання, а також уміти точно розраховува-
ти ефективність використання наявних засобів у процесі роботи. Однак на практиці багато фірм 
відмовляються від даних розробок через відсутність часу, коштів, необхідних знань та неможли-
вості і невміння застосовувати результати дослідження на практиці. Тому на сучасному етапі 
ринкових відносин впровадження інновацій є основним чинником, від якого залежить ефектив-
ність розвитку підприємства. 
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Актуальність теми управління інноваційним проектом з модернізації двигуна внутрішнього 
згорання (ДВЗ), пов’язана з впровадженням новітньої гідросистеми, яка буде використовуватися 
при роботі автомобіля. Тому всебічне вивчення інноваційних процесів є важливим завданням, 
для реалізації даного проекту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час у роботах вітчизняних та закордон-
них вчених наведено відомості про організацію технічного обслуговування і ремонту автомобі-
лів. Так методи і способи підтримки автомобілів у працездатному стані на станціях технічного 
обслуговування наведені в роботах [1-3]. У роботі [4] розкрито сутність старіння та експлуата-
ційної надійності автомобілів, технологія ремонту автомобілів з використання сучасних засобів і 
методів технічного діагностуваня та прогнозування їх технічного стану. Також у роботах [5-7] 
наведено новітні форми і методи управління інноваційними проектами, їх обґрунтування, управ-
ління роботами з проекту, якістю проекту, ресурсами проекту, ризиками проектної діяльності з 
урахуванням інноваційних підходів та практичних завданнь. 

Постановка проблеми. У даній роботі поставлено завдання оцінити економічну ефектив-
ність від розробки та впровадження інноваційного проекту з модернізації системи змащування 
двигуна внутрішнього згорання автомобіля. Провести порівняльну характеристику нормативів 
технічного обслуговування і ремонту машин з базовою та модернізованою гідросистемами. 

Виклад основного матеріалу. У роботі [8] авторами розроблено нову систему стабілізації 
положення кривошипа ДВЗ автомобіля. Даний винахід відноситься до галузі машинобудування і 
може бути використаний для компенсації зміщень кривошипу в гідростатичній опорі (ГСО), за-
лежно від навантажень, що виникають при роботі двигунів внутрішнього згорання. Для економі-
чного розрахунку інноваційно-інвестиційного проекту з модернізації гідросистеми необхідні ком-
плектуючі, перелік яких представлено в табл. 1. 

Проведемо розрахунок планової кількості технічних обслуговувань та трудомісткості робіт 
при використанні базової та модернізованої системи змащювання ДВЗ за методикою, яка наве-
дена в [9]. Отримані дані зведемо в табл. 2. Порівнявши отримані дані з таблиці 2, видно, що 
практично всі показники змінилися на десять відсотків на користь модернізованої системи зма-
щування, а також зменшилась кількість необхідних постів для ТО і ремонту, зменшилась трудо-
місткість робіт з обслуговування та ремонту машини. 

Таблиця 1 
Вибір комплектуючих для модернізації системи 

№ 
п/п 

Базова система Модернізована система 
Технічні  

характеристики 
Виробник Назва 

елемента 
Вартість 
в грн. 

Назва 
елемента 

Вартість 
в грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Насос  

масляний 
160 Насос  

масляний 
160 L=120 тис. км, 

Р =16кг.с/см2; 
Q=0,6л/с. 

Україна, Китай, 
Росія 

2 Масло-
приймач 

44 Маслоприймач 44 Q=0,6л/с. Україна,  
м. Вінниця 

3 Шестерня 
приводу 
масляного 
насоса 

34 Шестерня при-
воду масляного 
насоса 

34 L=120 тис.км. Україна, Китай, 
Росія. 

4 Фільтр 
масляний 

30 Фільтр масля-
ний 

30 L=10 тис.км. Україна, Китай, 
Росія 

5 Масло 
машинне 

245 Масло машин-
не 

245 SAE 15/40 АТОМІС 
ХАДО. 
L=10 тис.км. 

Україна 

6 - - Комутатор 37 L=20 тис. км, 3 роки Україна, Китай, 
Росія 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 
7 - - Золотники 1100 Гідророзподільник 

золотниковий ВЕ 10. 
хх Гуу / Вуу (електри-
чний) 

Україна, м. Мели-
тополь, Росія, м. 
Нижній Тагил, м. 
Санкт-Петербург. 

8 - - Датчик Холла 150 L=20 тис. км, 3 роки Україна, Китай, Росія
9 

- - 
Феромагнітне 
кільце 

50 
L=20 тис. км, 3 роки Власне виробниц-

тво 
10 - - Подільник потоку 240 L=20 тис. км, 3 роки Україна, Росія та ін.
11 Загальна 

вартість 
513 

  
2090 - - 

 
Таблиця 2 

Визначеня планової кількості ТО та трудомісткості робіт 

№ 
п/п 

Параметр Розрахункова формула 
Отриманий результат 
Базова 
система 

Модернізо-
вана система 

1 2 3 4 5 
1 Кількість других ТО 

автомобіля за рік 
2

.
2




TO

‹•
TO l

L
N , де Lп.г - плановий пробіг авто-

мобіля за рік, км;  
lТО-2 - плановий пробіг між ТО-2. 

0,9375 0,8523 

2 Кількість перших ТО 
за рік 2

1

.
1 


  ТO

ТO

‹•
TO N

l

L
N , 

де LТО-1 - плановий пробіг між ТО-1. 

2,813 2,557 

3 Загальна кількість 
ТО-2 однотипних ав-
томобілів автогоспо-
дарства в рік 




 
n

i
TOЗАГTO NN

1
22

, 

де n – кількість однотипних машин. 

19,6 20 17,8 18 

4 Загальна кількість 
ТО-1 однотипних ав-
томобілів автогоспо-
дарства в рік 




 
n

i
TOЗАГТO NN

1
1
; 

де n - кількість однотипних машин. 

59 53 

5 Кількість ТО-2 і ТО-1, 
за день р

загTO
дTO

Д

N
N 2

2 

    
,1

1
р

загTO
дTO

Д

N
N 

де Др - кількість робочих днів. 

0,0769 
0,2307 

0,0699 
0.2097 

6 Річна трудомісткість 
робіт ЩТО авто-
мобілів 

ТЩТО = ( NЩТО • tЩТО), 
де tЩТО - трудомісткість одного ЩТО авто-
мобіля, n - кількість однотипних автомобілів у 
господарстві. 

2284,38 2284,38 

7 Трудомісткість ТО-1 і 
ТО-2 

ТТО-1 = NТО-1 заг • tТО1; 
ТТО-2 = NТО-2 заг • tТО2, 
де tТО1 , tТО2 – нормативна трудомісткість одного 
ТО-1 і ТО-2. 

171,281 
212,625 

155,71 
193,295 

8 Трудомісткість техніч-
ного обслуговування в 
цілому  

Т = ТЩТО + ТТО1 + +ТТО2. 2668,286 2633,41 

9 Загальна кількість 
штатних робітників для 
виконання ТО 

Ршт = Т / Фр, 
де Фр - річний фонд робочого часу одного робіт-
ника. 

1,49≈2 1,48≈2 

10 Кількість необхідних 
постів для ТО 

ПТО = AТО· Tд /c· tс ·Pn· n·, 
де АТО - кількість автомобілів, для даного виду 
обслуговування; Tд - трудомісткість робіт, що  

18,59≈19 18,34 18 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 
  виконуються на посту за день: Tд = Tn /Др, c - 

кількість змін; tc – тривалість робочої зміни; Рn - 
чисельність робочих на посту; n - коефіцієнт 
використання робочого часу поста;  - коефіці-
єнт, що враховує ступінь використання часу 
робітників. 

  

11 Коригування норми 
пробігу Lкр автомобіля 
до КР 

Lкр = Lкрб · К, 
де Lкрб – норма пробігу базового автомобіля; 
К=К1К2К3. 

105000 115500 

12 Коригування періодич-
ності ТО 

lTO-1 = 4000 K; 
lTO-2 = 16000 K, де К=К1К3.

2400 
9600 

2640 
10560 

13 Трудомісткість вико-
нання ЩТО, ТО-1, ТО-
2, люд-год 

t'ЩТO = tЩТO • К; 
t'ТO-1 = tТO-1 • К; 
t'ТO-2 = tТO-2 • К, 
де К=К2К5. 

2970 
222,7 
276,4. 

2970 
202,4 
251,3 

14 Трудомісткість вико-
нання сезонного об-
слуговування СО і 
поточного ремонту ПР, 
люд-год. 

tСО = t'ТO-2 • 0,2; 
t'ПР = tПР • К, 
де К=К1К2К3К4К5. 

55,28 
5,34 

50,26 
4,802 

15 Цикловий графік тех-
нічного обслуговуван-
ня і ремонту, тис.км 

 КРКР

 LKP 

 1TO-2

 1TO-1 

ТО-2ТО-1 

KPL

lTO1=2400 
lTO2=9600 
LKP=8100 

KPL =1090

00 

2600 
10560 
92400 
115500 

 
Розрахунок ефективності проекту проведемо за допомогою програми Project Expert 6. У таб-

лиці 3 наведено календарний план виконання робіт за проектом. 
Таблиця 3  

План виконання робіт за проектом 
Назва Тривалість Дата початку Дата закінчення 

Першочергова оцінка ідеї 3 01.01.2013 04.01.2013 
Видання наказу про початок проекту 1 04.01.2013 05.01.2013
Маркетингові дослідження 8 05.01.2013 17.01.2013
Розробка уставу проекту 4 05.01.2013 11.01.2013
Співбесіда 1 17.01.2013 18.01.2013 
Навчання персоналу 6 18.01.2013 26.01.2013 
Ремонт обладнання приміщення 6 11.01.2013 19.01.2013 
Розробка технічної документації та креслення 8 26.01.2013 07.02.2013 
Розрахунок параметрів гідросистеми 4 07.02.2013 13.02.2013 
Вибір обладнання для модернізації системи 3 13.02.2013 16.02.2013 
Виготовлення нестандартних деталей 1 16.02.2013 19.02.2013
Закупівля запасів обладнання 6 16.02.2013 26.02.2013 
Установка обладнання на двигун 1 26.02.2013 27.02.2013 
Наладка та тестування системи 3 27.02.2013 02.03.2013 
Контроль технічних параметрів роботи двигуна 1 02.03.2013 05.03.2013 
Передача розробки в експлуатацію 1 05.03.2013 06.03.2013 
Виробництво [Модернізація ДВЗ] 0 06.03.2013  
 
Список основних ресурсів використаних при виконанні робіт проекту наведено в таблиці 4. 
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Таблиця 4 
Список ресурсів 

Назва Тип Од. вим. UAN USD 

Датчик Холла Матеріали шт. 150,00 0,00 

Ділитель потоку Матеріали шт. 240,00 0,00 

Звіт про потребу у нововведенні Послуги  5 000,00 0,00 
Золотники Матеріали шт. 1 100,00 0,00 

Комутатор Матеріали шт. 37,00 0,00 

Масло машинне Матеріали л 245,00 0,00 

Маслоприймач Матеріали шт. 44,00 0,00 

Насос масляний Матеріали шт. 160,00 0,00 

Підготовка персоналу Послуги  5 000,00 0,00 

Проведення співбесіди Послуги  1 000,00 0,00 

Розрахунок гідросистеми Послуги  3 000,00 0,00 

Розробка і написання уставу Послуги  2 000,00 0,00 

Розробка креслень та технічної документації Послуги  27 000,00 0,00 

Феромагнітне кільце Матеріали шт. 50,00 0,00 

Фільтр масляний Матеріали шт. 30,00 0,00 
Шестерня приводу масляного насосу Матеріали шт. 34,00 0,00
 
У результаті проведених розрахунків отримаємо графік окупності інвестиційного проекту з 

модернізації гідросистеми ДВЗ автомобіля (рис. 1). Проаналізувавши тенденцію сумарного гро-
шового потоку, бачимо, що крива спочатку падає, а потім йде вгору і на п’ятицй місяць 2014 року 
баланс стає позитивним, отже проект починає приносити кошти (відбувається окупність проек-
ту). Також можна побачити, що на перших місяцях вправадження проекту виникає певний дефі-
цит. 

 
Рис. 1. Графік окупності проекту 

 
Найбільший у розмірі 200 тис. грн. Інтегральні показники інвестиційного проекту наведено в 

таблиці 5. Період розрахунку 36 місяців. 
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Таблиця 5 
Інтегральні показники 

Показатель Гривня Долар США
Ставка дисконтування 25,00 % 15,00 % 
Період окупності 19 міс. 19 міс. 
Дисконтний період окупності 23 міс. 21 міс. 
Середня норма рентабельності 62,24 % 62,24 % 
Чистий приведений прибуток 81081 14225 
Індекс прибутковості 1,39 1,55 
Внутрішня норма рентабельності 66,49 % 66,49 % 
Модифікована внутрішня норма рентабельності 38,72 % 35,51 % 
Тривалість 1,31 років 1,36 років 

 
Враховуючи, що NPV є додатнім, то проект є ефективним при даних, прогнозованих коефіці-

єнтах дисконтування. Чим більше NPV, тим ефективнішим є проект. Індекс прибутковості - 
відносний показник, і якщо ІП>1 - то проект прибутковий. Внутрішня норма рентабельності про-
екту 62,24%, (мала величина NPV) тому інвесторам вигідніше вкласти гроші в цей проект, ніж в 
банк. Період окупності даного проекту не перевищує встановлений період (3 роки), тому проект 
вважається реальним і підлягає подальшому уточненню на наступних фазах життєвого циклу. 

Проведемо аналіз чутливості за обсягом збуту, ціною, прямими витратами, заробітною пла-
тою персоналу і ставками податків. Можливий діапазон зміни цих параметрів приймаємо від -50% 
до +50%, з кроком 10%. Після розрахунку і аналізу отримали наступні результати (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Аналіз чутливості проекту 

 
З рис. 2 видно, що найбільш критичними для зміни показників ефективності факторами є ціна 

і обсяг збуту: при зниженні ціни збуту більш ніж на 30%, або обсягу продажів більш ніж на 20%, 
NPV проекту стає негативним.  

Річний економічний ефект від застосування інновацій розраховується згідно з методикою ви-
значення економічної ефективності нової техніки за формулою [10]: 
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де З1 та З2  - приведені витрати одиниці відповідно базового та нового обладнання, грн.; 
(Р1+Ен/Р2+Ен) – коефіцієнт врахування зміни терміну використання нового обладнання в порів-
нянні з базовим; В1/В2 − коефіцієнт, який враховує зростання продуктивності праці; Р1, Р2  − доля 
відрахувань від балансової вартості на повне відновлення (реновацію) базового та нового обла-
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днання; Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності, який дорівнює 0,1; /
1U  та /

2U  − 

витрати на одиницю продукції, що випускається при використані базового  та нового обладнан-
ня, без врахування вартості приладів праці, грн.; 1K   і 2K   − поточні капіталовкладення спожива-

ча при використанні ним базового та нового обладнання з розрахунку на одиницю продукції, що 
виробляється з застосуванням нових предметів праці, грн.  

З1 та З2  обчислюються за формулою приведених витрат: 
                                                      КЕЦЗ Н  ,                                                   (2)  

де Ц – оптова ціна нового обладнання (в даному випадку нововведення); К – капіталовкла-
дення, що пов’язані з організацією випуску продукції, грн. Вихідні дані для розрахунку економіч-
ного ефекту наведені в таблиці 6. 

У нашому випадку К = 0, оскільки виробництво новітнього обладнання здійснюється в умовах 
базового підприємства і не потребує розширення виробничих фондів. Оптова ціна ДВЗ автомо-
біля визначається наступним чином: 

                                               Ц2 = Ц1 + ЦРГСО ,                                                    (3) 
де Ц1  - ціна базового ДВЗ автомобіля, грн.; ЦРГСО – ціна регулятора жорсткості ГСО. 

Таблиця 6  
Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту 

№ 
п/п 

Найменування 
Визна-
чення 

Одиниця 
вимірювання 

Базовий 
 

Новий 
 

1 Оптова ціна регулятора ДВЗ автомобіля Ц грн. 15000 1790 
2 Вартість нової системи живлення Цпаб грн. - 2090 
3 Термін використання регулятора жорсткості 

гідростатичних опор 
Тс років 5 7 

4 Коефіцієнт врахування збільшення продук-
тивності праці 

В % 100 110 

5 Доля відрахувань від балансової вартості 
на реновацію обладнання 

Р - 0,2 0,14 

6 Число одиниць ремонто-складності N од. 20 21 
7 Річні витрати на ремонт та ТО a грн. 1150 1150 
8 Річний обсяг продукції, що випускається Аг шт. 1 1 
 
Приведені витрати для базового двигуна З1 приймається рівним його ціні із врахуванням ви-

робництва базового та нового обладнання в умовах одного підприємства. Експлуатаційні витра-
ти споживача, пов’язані з використанням базового та нового обладнання дорівнюють витратам 
на ремонт (враховуючи капітальний) та технологічне обслуговування двигуна:  

11 NU   ;       22 NU  , 

де  - річні витрати на ремонт та технічне обслуговування на одиницю ремонтної складності 
двигуна, N1 та N2 – кількість одиниць ремонтної складності базового та нового двигуна. 

Коефіцієнт реновації обладнання спрощено визначимо за формулою: 
Р1=1/ТС1;             Р2=1/ТС2, 

де ТС1 та ТС2 - строки служби базового та нового двигуна. 
Поточні капітальні вкладення 1K   та 2K   містять витрати на придбання, поставлення та мон-

таж обладнання, вони складають 10% від балансової вартості обладнання. На основі аналізу 
режимів роботи двигуна з новою системою живлення, мінімальне підвищення продуктивності 
складає 10%. Приймаємо співвідношення В2/В1 = 1,1. Економічний ефект за рік від впроваджен-
ня одного регулятора жорсткості гідростатичних опор складає: 

.83,2057117090
15,077,0

)1500017090(1,0)2415023000(

1,014,0

1,02,0
1,115000 грнЕр 



 








  

Як висновок, можна констатувати, що за рік від впровадження інновації економічний ефект 
складе 2057,87 грн., а за весь термін експлуатації (7 років) 14405,09 грн. 
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Висновки. 
1. У роботі визначена ефективність інновацій від модернізації системи змащування двигу-

на внутрішнього згорання автомобіля. Розрахунок інноваційного проекту показав, що чистий 
приведений прибуток складає 81081 грн., а період окупності проекту 19 місяців. 

2. Визначено планову кількість технічних обслуговувань та трудомісткість робіт при вико-
ристанні базової і модернізованої систем змащування. Аналіз результатів показав, що при за-
стосуванні модернізованої системи змащування практично всі показники підвищилися на 10% і 
термін використання машини без ремонту збільшився. 
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