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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ
УНАСЛІДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛІВ
З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ
АНОТАЦІЯ У статті розглянуто діяльність приватного підприємства з
організації перевезень «Авен-Езер», доцільність та оптимальна стра-
тегія заміни частини автопарку компанії автобусами марки «Богдан» з
електродвигуном. Використання маршрутних транспортних засобів з
електродвигуном дозволяє зменшити витрати на технічне обслугову-
вання автопарку, зменшити шкідливі викиди у атмосферу, зробити ва-
ртість проїзду дешевшою для пересічних громадян.
У роботі використано модель часткової заміни обладнання з викорис-
танням принципу оптимальності Белмана.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: електромобіль, період окупності витрат на модерні-
зацію, модель часткової заміни обладнання, принцип оптимальності Бе-
лмана.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается деятельность конкретного
частого предприятия по организации перевозок «Авен-Езер», целесооб-
разность и оптимальная стратегия замены части автопарка компании
автобусами марки «Богдан» с электродвигателем. Использование ма-
ршрутних транспортних средств с электродвигателем позволяет
уменьшитьрасходы на техническое обслуживание автопарка, умен-
шить вредные выбросы в атмосферу, сделать стоимост ьпроезд аде-
шевле для рядових граждан.
В работе использована модель частичной замены оборудования с испо-
льзованием принципа оптимума Беллмана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электромобиль, период окупаемости издержек на
модернизацию, модель частичной замены оборудования, принцип опти-
мальности Беллмана.
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ABSTRACT. The article deals with the activity of a private enterprise for the or-
ganization of transportation «Aven-Ezer», expediency and optimal strategy of
replacing part of the company's fleet of buses with the Bogdan brand with an
electric motor. The use of route vehicles with an electric motor reduces the cost
of technical maintenance of the fleet, reduces harmful emissions into the at-
mosphere, and makes travel cheaper for ordinary citizens.
The model uses a partial replacement of equipment using the Belman principle
of optimality.

KEYWORDS: Electric vehicle, period of recoupment of expenses for moderni-
zation, model of partial replacement of equipment, principle of optimality of
Belman.

Вступ. Для підтримання високого рівня конкурентоздатності в
умовах ринкової економіки необхідно регулярне оновлення тех-
нічної бази підприємства. Придбання, ремонт і модернізація об-
ладнання пов’язані з витратами, які необхідно планувати заздале-
гідь. Таким чином, актуальною є задача планування стратегії
модернізації обладнання.

З кожним роком з’являється все більше і більше інноваційних
технологій, які дозволяють покращити якість виконаної роботи,
оптимізувати процес виробництва. Однією з таких інноваційних
технологій у транспортній галузі є авто з електродвигуном.

Електромобілі — надзвичайно важливий і корисний винахід,
який раніше, на жаль, був недоступним для звичайних людей. З
певних причин його існування уперто ігнорувалося, а викорис-
тання максимально обмежувалося. Сьогодні, нарешті, людство
може в повній мірі оцінити цей геніальний винахід і скористати-
ся його функціоналом.

Перший електромобіль був створений ще у 1841 році і після
кількох років успішної експлуатації його було ліквідовано. В іс-
торії було ще багато спроб розпочати масове використання елек-
тромобілів, але до сьогодні всі вони закінчувалися провалом. Ви-
користання електромобілів має безліч позитивних наслідків у
соціальному, екологічному та економічному аспектах: вирішить-
ся проблема забруднення повітря у великих містах, частково зни-
кне проблема заторів на дорогах, у глобальному економічному
контексті зменшиться сила впливу нафтодобувних країн, що, зві-
сно, викличе їх невдоволення та зміщення економічних центрів.
Впровадження електромобілів потребує значних зусиль і почат-
кових капіталовкладень, але воно себе окупить доволі швидко.

Постановка завдання. Мета цього дослідження — моделю-
вання ситуації модернізації автопарку транспортної компанії
шляхом заміни бензинових двигунів двигунами, які використо-
вують електроенергію.
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Методологія. Процес модернізації обладнання автотранспор-
ту для переходу на альтернативні джерела енергії супроводжу-
ється значними фінансовими витратами на додаткове обладнан-
ня. Тому для будь-якої організації актуальна завдання вироб-
лення поетапної стратегії переходу на електроенергію та оцінки її
економічної ефективності.

Будемо вважати, що модернізація обладнання для кожного ав-
тотранспортного засобу здійснюється протягом одного року. Ке-
ровані параметри процесу модернізації представляються векто-
ром розмірності N, де N — кількість автотранспорту, призна-
ченого для модернізації.

За основу критеріїв ефективності управління процесом модер-
нізації береться обсяг грошових коштів, які витрачаються на
утримання в плановому періоді. При цьому будемо виходити з
умови рівномірності грошових витрат у кожному календарному
році.

Під стратегією модернізації обладнання автотранспортних за-
собів для переходу на альтернативне джерело енергії будемо ро-
зуміти сукупну кількість транспортних засобів. Прорахуємо ви-
граш транспортної компанії, який вона отримує при переоблад-
нанні своїх транспортних засобів з двигуном внутрішнього зго-
рання на електродвигун.

Для знаходження стратегії поставимо багатокритеріальну за-
дачу.
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де В — сумарні витрати на період;
( )t  — вектор років;

,( ) j energyZ t  — загальні витрати на паливо в j-му році;
,( ) j repairZ t  — загальні витрати на ремонт;
,mod( ) j ernizationZ t  —загальні витрати на переобладнання;
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il  — загальний пробіг автомобіля, км;
1NR  ( 2NR ) — норма витрати палива (енергії) на 100 км;

1P ( 2P ) — ціна палива (енергії) на 100 км;
kj — частка витрат j-го року.
Сукупний дохід:
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де D — сукупний дохід;
dp  — середній пасажирообіг за рейс

P — ціна проїзду,
N — кількість рейсів у рік.
Прибуток:
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Результати дослідження.
«Авен-Езер» — приватне підприємство з організації переве-

зень. В їхньому розпорядженні функціонує 9 маршрутів.
Підприємство вирішило здійснити модернізацію. У них є вибір:
1) закупити звичайні маршрутки «Богдани»;
2) закупити звичайні маршрутки «Богдани» та переобладнати

їх на електрокари.
Необхідно визначити:
1) маршрути, які будуть обслуговувати нові автобуси,
2) кількість нових маршруток,
3) період окупності,
4) виграш у порівнянні з використанням автобусів з електро-

двигунами.
За результатами дослідження найкращою стратегією є переоб-

ладнання лише одного маршруту № 240 (81):
Розрахуємо відповідні показники маршруту:
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№ 240 (81)

Відстань, км 3,06

Інтервал, хв 5

Розклад руху 5:45–21:00

Час роботи, хв 915

1 круг, хв. 10

кількість маршруток 4

Круги 92

км у день 279,99

у рік 40316, 46008

1. Для обслуговування маршруту необхідно 4 автобуса.
2. Рахуємо загальні витрати та доходи, відповідно з моделлю.
Витрати на придбання та утримання електромобіля на протязі

10 років, якщо рівень інфляції становить 10 %:
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Рік
ціна на 1 кВ
з урахуванням

інфляції,

Витрати на
електроенергію

в рік, грн
,( ) j energyZ t

пробіг авто в рік, км 40316 1 0,789 1590466,2

норма витрати на 100
км, кВт 50 2 0,85212 1717703,496

ціна на 1 кВ, грн 0,789 3 0,9202896 1855119,776

щорічний ремонт, грн. 500 4 0,993912768 2003529,358

5 1,073425789 2163811,706

6 1,159299853 2336916,643

7 1,252043841 2523869,974

8 1,352207348 2725779,572

9 1,460383936 2943841,938

10 1,577214651 3179349,293
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Додавши ,( ) j repairZ t  та ,mod( ) j ernizationZ t  розрахуємо витрати для
4 електромобілів:

Рік
,( ) j energyZ t  + ,( ) j repairZ t +

+ ,mod( ) j ernizationZ t , грн
Зарплата
водіям, грн Сума за роки Витрати, грн

на 4 машини

1 1590966,2 288000 6763864,8 7051864,8
2 1718203,496 316800 13636679 13953479
3 1855619,776 348480 21059158 21407638
4 2004029,358 383328 29075275 29458603
5 2164311,706 421660,8 37732522 38154183
6 2337416,643 463826,88 47082189 47546016
7 2524369,974 510209,57 57179669 57689878
8 2726279,572 561230,52 68084787 68646017
9 2944341,938 617353,58 79862155 80479508

10 3179849,293 679088,94 92581552 93260641

Доходи від використання електромобіля на протязі 10 років,
якщо рівень інфляції становить 10 %:

завантаженість,
чол. на коло 40 рік

Дохід з
урахуванням
інфляції, грн

Дохід з
роками за
4 машини,

грн

Сума доходу
по роках

завантаженість,
кіл у день 92 1 1343200 5372800 5372800

завантаженість,
чол. у день 3680 2 1611840 6447360 11820160

вартість проїзду,
грн 1 3 1934208 7736832 19556992

виручка за день,
грн 3680 4 2321050 9284198 28841190

виручка за рік, грн 1343200 5 2785260 11141038 39982228
6 3342311 13369246 53351474
7 4010774 16043095 69394569
8 4812928 19251714 88646283
9 5775514 23102057 111748339

10 6930617 27722468 139470807
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Точка беззбитковості: на 4,2 році проект окупить себе.

Показники Рік
Ціна за 1л
палива з

урахуванням
інфляції,

Витрати
на паливо
в рік, грн

,( ) j energyZ t

пробіг авто в рік, км 40316 1 16 12901120

норма витрати на 100 км, л 20 2 17,28 13933209,6

ціна на 1 л, грн 16 3 18,6624 15047866,37

щорічний ремонт, грн 2000 4 20,155392 16251695,68

5 21,76782336 17551831,33

6 23,50924923 18955977,84

7 25,38998917 20472456,07

8 27,4211883 22110252,55

9 29,61488336 23879072,75

10 31,98407403 25789398,57
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Рік
,( ) j energyZ t

+ ,( ) j repairZ t
+

,mod( ) j ernizationZ t
, грн

Зарплата водіям,
грн

Витрати, грн
на 4 машини

1 12903120 288000 52300480

2 13935210 316800 108070118

3 15049866 348480 168301264

4 16253696 383328 233350895

5 17553831 421660,8 303604553

6 18957978 463826,88 379478630

7 20474456 510209,57 461422837

8 22112253 561230,52 549922868

9 23881073 617353,58 645503282

10 25791399 679088,94 748730612

Порівняння витрат:

Рік Витрати на 4 електромобілі, грн Витрати на 4 машини, грн

1 7’051’864,8 52’200’480

2 13953479 107970118

3 21407638 168201264

4 29458603 233250895

5 38154183 303504553

6 47546016 379378630

7 57689878 461322837

8 68646017 549822868

9 80479508 645403282

10 93260641 748630612

Як, втрати на авто з двигуном внутрішнього згорання більші.
Висновок. Процес модернізації — важлива складова успішної

діяльності підприємства. Використання технологічного прогресу
та імплементування доречних технологічних новинок дозволяє
підприємству залишатися конкурентоспроможним у сучасному
бізнес середовищі. Використання даної моделі часткової заміни
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обладнання для розрахунку оптимальної стратегії для підприємс-
тва є досить ефективним, і, з врахуванням зовнішніх факторів,
може допомогти обрати оптимальнустратегію.
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