
 114 

УДК 664.951.2 
4 
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО АПАРАТА ДЛЯ СОЛІННЯ РИБИ 
 

Г.М. Постнов, О.А. Круглова, В.М. Червоний, О.В. Яковлєв 
 
Подано результати розрахунків економічної ефективності 

впровадження ультразвукового апарата для соління риби в практичну 
діяльність підприємств переробної промисловості; наведено послідовність 
оцінювання економічної ефективності реалізації технічних заходів із 
використанням показників порівняльної ефективності. Використання нового 
апарата дозволить підприємству-переробнику отримати додатковий 
прибуток у розмірі 23,8 тис. грн на рік. 

Ключові слова: ефективність, економічна ефективність, показники 
ефективності, показники абсолютної ефективності, показники порівняльної 
ефективності.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО АППАРАТА ДЛЯ ПОСОЛА РЫБЫ 
 

Г.М. Постнов, О.А. Круглова, В.Н. Червоный, О.В. Яковлєв 
 
Представлены результаты расчетов экономической эффективности 

внедрения ультразвукового аппарата для посола рыбы в практическую 
деятельность предприятий перерабатывающей промышленности; приведена 
последовательность оценки экономической эффективности реализации 
технических мероприятий с использованием показателей сравнительной 
эффективности. Использование нового аппарата позволит предприятию-
переработчику получить дополнительную прибыль в размере 23,8 тыс. грн в 
год. 

Ключевые слова: эффективность, экономическая эффективность, 
показатели эффективности, показатели абсолютной эффективности, 
показатели сравнительной эффективности. 

 
ECONOMIC EFFICIENCY INTRODUCTION ULTRASONIC 

EQUIPMENT FOR SALTING FISH 
 

G. Postnov, O. Kruglova, V. Chervonyi, О. Yakovliev 
 
The results of economic efficiency calculations concerning the 

implementation of ultrasonic device for salting fish into practical activities of 
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processing industry, as well as the sequence of the evaluation of economic efficiency 
of the implementation of technical measures with the use of comparative 
effectiveness indicators are presented in the article. 

Theoretical and applied research concerning the efficiency of production 
and investment are mostly methodologically oriented, or illuminate the ways of 
solving specific problems defined by researchers. However, in many cases, the 
expediency and effectiveness of the implementation of certain means of production 
are not the solutions requiring special studies and calculations, due to their specific 
manifestations in the activity of enterprises, and expansion of practical 
recommendations for the improvement of their operation efficiency. 

The purpose of the article is to substantiate the sequence of estimating 
economic efficiency of the ultrasonic device for salting fish and payments settlement 
that will provide the managers of food industry and catering, investors and other 
stakeholders with the information necessary for making decisions on the expediency 
of using newly developed equipment in practice. 

Basic and new devices are compared on the grounds of the following 
factors: the price of the device, an integral indicator of technical level, efficiency, 
service life, annual operating costs. 

The calculations suggest the conclusions on feasibility of the manufacture 
and implementation into practice of apparatus for salting fish with the use of 
ultrasonic treatment. A new device compared to the basic has significant 
advantages, namely higher technical level and lower price. This indicates a high 
level of competitiveness of the developed device for enterprises engaged in the 
production of equipment for the manufacture of food products. 

Use of the new device will allow processing enterprises to receive additional 
profit of 23.8 thousand hryvnas per year. 

Keywords: efficiency, cost-effectiveness, performance indicators, indicators 
of absolute efficiency, comparative effectiveness indicators. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Рівень технічної 

оснащеності підприємств визначає ефективність виготовлення 
продукції основним виробництвом, зумовлює періодичність її випуску 
із заданими споживчими властивостями. 

Основними завданнями технічної оснащеності виробництва на 
підприємствах харчової промисловості є такі: формування 
прогресивної технічної політики, спрямованої на збільшення кількості 
вироблених видів продукції та технологічних процесів їх 
виготовлення; створення умов для високопродуктивної, ритмічної та 
рентабельної роботи підприємства; послідовне скорочення тривалості 
технічної підготовки виробництва, її трудомісткості та вартості за 
одночасного підвищення якості всіх видів робіт. 

Виконання економічних, соціальних та інших завдань 
підприємств безпосередньо пов’язане зі швидким технічним прогресом 
виробництва та використанням досягнень науки та техніки в усіх 
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галузях господарської діяльності. На підприємствах він відбувається 
тим ефективніше, чим досконаліша технічна оснащеність виробництва, 
тобото комплекс конструкторських, технологічних й організаційних 
заходів, що забезпечують розроблення й освоєння виробництва різних 
видів продукції, а також удосконалення виробів, що випускаються. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика 
вимірювання, критеріїв і показників ефективності реалізації 
організаційно-технічних заходів досліджується як вітчизняними, так і 
зарубіжними вченими. Різноманітні аспекти цього питання знайшли 
відображення в наукових працях М.В. Афанасьєва, Л.І. Телишевської, 
В.І. Рудика, М.І. Бондара, Т.О. Пожуєвої та ін. [1–3]. Питання 
методичного забезпечення оцінювання інноваційних розробок та 
результатів їх упровадження в практичну діяльність знаходять 
відображення в нормативних документах та підлягають моніторингу 
на державному рівні [4−6]. Теоретичні та прикладні дослідження з 
ефективності виробництва та інвестицій здебільшого мають або 
загальнометодичну спрямованість, або висвітлюють способи 
вирішення конкретних проблем, які постають перед дослідниками. 
Разом із тим, у багатьох випадках питання доцільності впровадження 
та ефективності певних засобів виробництва не знаходять вирішення, 
що вимагає проведення спеціальних досліджень та обчислень, 
зумовлених специфікою їхньої реалізації в діяльності підприємств, та 
розширення практичних рекомендацій для підвищення ефективності їх 
функціонування. 

Мета статті – обґрунтування послідовності оцінювання 
економічної ефективності застосування ультразвукового апарата для 
соління риби та здійснення розрахунків, що дадуть можливість 
забезпечити керівників підприємств харчової промисловості та 
ресторанного господарства, інвесторів та інших зацікавлених осіб 
інформацією, необхідною для прийняття рішення про доцільність 
використання нового розробленого устаткування в практичній 
діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Упровадження в 
практичну діяльність технічних нововведень (розробок) зумовлює 
необхідність попереднього оцінювання доцільності їх реалізації. Таке 
оцінювання здійснюється з використанням показників економічного 
ефекту та ефективності. Економічний ефект характеризує результат 
реалізації технічного рішення та залежно від виду економічної 
діяльності підприємства, знаходить відображення у показниках 
прибутку, доходу, товарообороту та ін. Економічна ефективність – 
характеристика, що відображає співвідношення результату та витрат 
(ресурсів) для отримання цього результату.  
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Під час обґрунтування управлінських рішень щодо 
впровадження технічних розробок використовують різні методи та 
способи оцінювання таких проектів. Зазвичай вони базуються на 
показниках абсолютної та порівняльної економічної ефективності. 

Показники абсолютної ефективності розраховують як 
співвідношення результату та витрат. До складу показників 
абсолютної ефективності включають чистий приведений дохід, індекс 
доходності, індекс рентабельності, період окупності інвестицій та ін. 
Абсолютні значення цих показників є підставою для висновку за 
окремим проектом. Проект приймається до впровадження, якщо 
абсолютні значення показників відповідають вимогам, а саме чистий 
приведений дохід позитивний, індекс доходності перевищує 1,0, 
період окупності відповідає середньогалузевим показникам, тощо. 

Якщо необхідно зробити обґрунтований вибір за 
альтернативними технічними рішеннями, застосовують показники 
порівняльної ефективності. У такому випадку за кожним із варіантів 
розраховують показники, що відповідають критеріям продуктивності 
або економічності. Проект має переваги, якщо показники 
продуктивності за ним вищі (або показники витратомісткості менші) 
порівняно з альтернативними варіантами.  

Для обґрунтування доцільності впровадження у виробництво 
апарата для соління риби з використанням ультразвукових коливань 
(АСР-1у) використано показник порівняльної ефективності. Як база 
для оцінювання ефективності впровадження нового апарата 
використано дані за апаратом, що використовується на підприємствах 
харчової промисловості та ресторанного господарства  − 
ультразвуковою ванною ОПУ (Російська Федерація). Характеристики 
за новим та базовим апаратами наведено у табл. 1.  

Порівнюється базовий та новий апарат за такими показниками: 
ціна апарата, інтегральний показник технічного рівня, продуктивність, 
термін служби, річні експлуатаційні витрати. Джерела та порядок 
визначення за кожним із показників наведено в табл. 2. 

Щодо ціни апарата, то в розрахунках ці показники прийнято без 
ПДВ. Інтегральний показник технічного рівня проектованого апарата 
розраховано за формулою 
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де Mi

 
 − коефіцієнт вагомості і-го одиничного показника; 

n − кількість одиничних показників, які застосовуються для 
оцінювання апарата. 
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Таблиця 1 
Вихідна інформація за базовим та розробленим апаратами 

 

Показник Ультразвукова ванна ОПУ 
(Російська Федерація)  

Апарат для соління риби 
ультразвуковий АСР-1у  

Продуктивність, кг/год 250…400 280…400 
Потужність, кВт 10,0 3,5 
Вага, кг 850 72 
Габаритні розміри, мм: 

довжина 
ширина 
висота 

 
4000 
2000 
800 

 
580 
650 
700 

Витрати води на охолодження 
випромінювачів, м3/год 

0,08...0,15 0,02...0,05 

Різниця концентрації NaCl  
в готовому продукті, не більше, % 5 2 

Принцип дії 

Ультразвукове оброблення 
відбувається в залізобетонній 

ванні (наявність активатора для 
інтенсифікації) 

Ультразвукове оброблення 
відбувається в металевій камері 

Особливості 

На сьогодні – не випускається, 
складність під час проведення 
дезінфекції робочої поверхні, 

низька стійкість до механічних 
ушкоджень поверхні ванни 

Зменшення витрат тузлука, 
гігієнічність 
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  Таблиця 2 
Вихідна інформація для порівняльного оцінювання 

базового та нового апаратів 
 

Показник Од. 
виміру Апарат Зна-

чення Джерело 

базовий 117,3 [7]; [8] 
Ціна тис. грн новий 67,8 розраховано 

згідно з [9] 
базовий 1,0 − Інтегральний 

показник 
технічного рівня  

коефіцієнт новий 3,7 розраховано 

базовий 60,0 [7]; [8]; [10]; [11] Продуктивність т/рік новий 60,0 розраховано 
базовий Термін служби роки новий 7 [10]; [11]; [12] 

базовий 30,0 розраховано Річні 
експлуатаційні 
витрати 

тис. 
грн/рік новий 13,3 розраховано 

 
Під час визначення продуктивності враховано природні 

обмеження щодо сировинного забезпечення цього виробництва. 
Термін служби базового та нового апарата прийнято на рівні 7 років, 
що відповідає практиці використання обладнання в харчових 
виробництвах з огляду на їх технічні характеристики та рівень 
новизни.  

Під час визначення річних експлуатаційних витрат виходили з 
показників для базового апарата з урахуванням коефіцієнта технічного 
рівня  для нового апарата. За попередніми оцінками експлуатаційні 
витрати за використання базового апарата оцінено в 31,4 тис. грн на 
рік. Для нового обладнання цей показник буде меншим, що зумовлено 
більш високими технічними характеристиками нового апарата. 
Розрахунок питомих витрат на 1 кг продукції для базового та нового 
апаратів здійснено за формулою 

 

пит
Ц Т ВВ

Т П
 




,   (2) 

 

де  Ц – ціна апарата, тис. грн; 
Т – термін служби, роки; 
С – річні експлуатаційні витрати, тис. грн/рік; 
П – річний обсяг випуску продукції, т/рік. 
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Результати розрахунків основних техніко-економічних 
показників, які характеризують економічну ефективність нового 
обладнання подані в таблиці 3. 

 
Таблиця 3 

Основні техніко-економічні показники 
базового та нового апаратів 

 

Показник Од. виміру Базовий 
 апарат 

Новий  
апарат 

Інтегральний показник 
технічного рівня коефіцієнт 1,0 3,7 

Термін служби  роки 7 
Продуктивність т/рік 60 
Ціна апарата  тис. грн 117,3 67,8 

Річні експлуатаційні витрати тис. 
грн/рік 30,0 13,3 

Питомі експлуатаційні витрати  грн/кг 0,78 0,38 
Питомий економічний ефект грн/кг − 0,40 

Річний економічний ефект тис. 
грн/рік − 23,8 

  
Висновки. Здійснені розрахунки дозволяють зробити висновок 

щодо доцільності виробництва та впровадження в практичну 
діяльність апарата для соління риби з використанням ультразвукового 
оброблення. Новий апарат порівняно з базовим має значні переваги, а 
саме більш високий показник технічного рівня та меншу ціну. Це 
свідчить про високий рівень конкурентоспроможності розробленого 
апарата для підприємств, які займаються виробництвом устаткування 
для виготовлення харчових продуктів. Розрахунки свідчать також, що 
розроблений апарат буде затребуваний підприємствами, які 
займаються переробленням риби. Використання нового апарата 
дозволить підприємству-переробнику отримати додатковий прибуток 
у розмірі 23,8 тис. грн на рік. 
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