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Оцінка вартостей експлуатації транспортних засобів
з різними типами силових установок
У статті представлено методику розрахунку вартості експлуатації автомобілів з різними
видами силових установок. Визначено вихідні дані й проведено розрахунки елементів
собівартості експлуатації автомобілів з бензиновими, гібридними силовими установками та
електромобілів. Показано, що доцільність використання різних типів автомобілів залежить від
вартості самого автомобіля та вартостей таких різних компонентів експлуатації, як пальне,
електроенергія, робоча сила, експлуатаційні матеріали, особливості податкового
законодавства тощо, і має визначатися відповідно до умов кожної країни. У багатьох випадках
сукупна вартість використання електромобілів є більшою, ніж транспортних засобів з
двигунами внутрішнього згоряння та гібридів. Якщо не враховувати вартість автомобіля і
пов’язані з нею амортизаційні витрати, то експлуатація електромобілів є у 3–5 разів дешевшою
за експлуатацію гібридів, і в 5–8 разів дешевшою за експлуатацію автомобілів з ДВЗ.
Подальші дослідження варто спрямувати на розширення кількості факторів, які будуть
більш детально враховувати умови експлуатації транспортного засобу. Також варто
продовжувати роботу над розвитком бази даних результатів розрахунку з метою виявлення
найбільш економічно доцільних транспортних засобів для різних умов експлуатації.
Ключові слова: автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння; гібрид; електромобіль;
собівартість експлуатації; порівняльний аналіз.
Актуальність теми. На теперішній час на ринку легкових автомобілів разом з традиційними
автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) на рідкому або газовому паливі збільшується
пропозиція автомобілів з гібридними силовими установками та автомобілів на повністю електричній тязі.
Транспортні засоби (ТЗ), які використовують електроенергію для руху, можна класифікувати таким
чином:
 електромобіль (BEV) – автомобіль, що рухається від одного або декількох електродвигунів з
живленням від акумулятора;
 гібрид (HEV) – автомобіль, що використовує для руху комбінацію ДВЗ і електродвигуна. У гібридах
використовують три схеми використання потужностей ДВЗ та електродвигуна: послідовну, паралельну та
послідовно-паралельну. Електродвигун живиться від акумулятора, який заряджається від ДВЗ;
 плагін-гібрид (PHEV) – гібридний автомобіль, акумулятор якого може підзаряджатися від мережі
електричного струму. Він є проміжною конструкцією між гібридом і електромобілем. Такі ТЗ у цьому
дослідженні не розглядалися. У плагін-гібридів більш потужні електромотори та акумулятори більшої
ємності. Запас ходу на чистій електротязі у PHEV більший, ніж у HEV і досягає 100 км.
Загальна кількість легкових транспортних засобів на електричній тязі (електромобілі, гібриди та
плагін-гібриди) на листопад 2019 року в Україні становила 34 029 одиниць [1]. Серед них 17 710
електромобілів та 16 319 гібридів і плагін-гібридів. Це – 2,7 % та 2,47 % відповідно від загальної
кількості транспортних засобів для перевезення людей.
На кінець 2019 року [1] автомобілі марки «Nissan» становили 39 % від загальної кількості
зареєстрованих електромобілів в Україні (рис. 1). Серед гібридних автомобілів більшу частину ринку
(44 %) займають транспортні засоби марки «Toyota» (рис. 2).
Варто зазначити, що кількість автомобілів на електричній тязі в Україні щорічно подвоюється, проте
90 % з них – це автомобілі з пробігом [2]. Така тенденція пояснюється тим, що в Україні скасовано
імпортні мита та необхідність сплачувати ПДВ для цього сегмента автомобілів [3]. Іншим важливим
фактором є питомі витрати на енергоресурси, які необхідні для подолання одного кілометра шляху.
В дослідженні [4] показано, що витрати на енергоресурси для автомобілів з ДВЗ вищі в 2–8 разів. Проте
у цьому дослідженні враховується лише вартість енергоносія, в той час як повна вартість експлуатації
містить у собі більшу кількість складових, які варто розглянути детальніше.
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Рис. 1. Розподіл електромобілів за марками та моделями в Україні на кінець 2019 року

50%

50%
40%

40%

43%

30%

44%

30%

20%
19%
10%

12%

10%

9%

7%

20%

22%

10%

0%

ta
yo
To

Fo

rd
Ch

ro
ev

let

L

us
ex

V

vo
ol

ш
Ін

і

10%

9%

8%

7%

Chevrolet
Volt

Toyota
Camry

Ford Fusion

Toyota
Prius

0%
Toyota
RAV4

Інші

Рис. 2. Розподіл гібридів за марками та моделями в Україні на кінець 2019 року
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що питанням оцінки вартості експлуатації
автомобілів з різними типами силових установок займалося багато авторів. У [5, 6] визначалася вартість
експлуатації та ремонту електромобіля «Nissan Leaf» в Україні. В них показано, що при експлуатації,
обслуговуванні та ремонті відповідно до рекомендацій заводу-виробника, цей транспортний засіб,
порівняно з традиційними ДВЗ-автомобілями, є більш надійним та дешевим у використанні. Проте в цих
дослідженнях враховувалася вартість обслуговування на незалежних автосервісних підприємствах.
У [7] розглянуто експлуатаційні показники електромобілів та оцінено доцільність їх експлуатації в
міських умовах. Зазначено, що вартість проїзду ста кілометрів у місті на бензиновому легковому
автомобілі в середньому дорівнює 200 грн, а на електромобілі – 8–12 грн. Зроблено висновок, що
електромобіль економічно доцільно використовувати в умовах міста за високої інтенсивності
експлуатації – більше 50 км пробігу на добу [7]. Проте у цій статті не деталізовано категорії
експлуатаційних витрат та їх частка в загальній вартості.
Стаття [8] присвячена аналізу досвіду експлуатації електромобілів у Німеччині. Розглянуто такі різні
аспекти, пов’язані з використанням електромобілів, як економічні, екологічні, зручність використання.
Наведено детальний розрахунок витрат на енергоносії, технічне обслуговування, враховано податки, які
стягуються з власників транспортних засобів на території Німеччини, зроблено висновок, що у деяких
випадках використання електромобілів є дорожчим та менш зручним. Однак під час розрахунків автор не
враховує низку факторів, наприклад витрати на шини та амортизацію транспортного засобу.
Німецький автомобільний клуб (ADAC) опублікував дослідження, яке присвячене вартості
експлуатації електромобілів порівняно з бензиновими і дизельними аналогами [9]. Дослідження
показало, що автомобілі з ДВЗ здебільшого є дорожчими в експлуатації. Вартість 1 км пробігу
автомобіля BMW i3 дорівнює 53,6 євроцента, а для бензинового BMW 218i Active Tourer цей показник
становить 60,6 євроцента. У випадку дизельного BMW 218d вартість 1 км пробігу знижується до
57,4 євроцента, що все одно вище, ніж в електричній версії i3. Hyundai Ioniq Electric долає 1 км за
49 центів, а бензиновий i30 – за 51,4; дизельний потребує 52 євроценти. Renault Zoe витрачає на 1 км
4
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свого пробігу 48 центів, тоді як бензиновий Renault Clio обходиться дешевше – 36,4 євроцента.
Результати дослідження на прикладі інших автомобілів виявилися ще більше неоднозначними: Smart
Fortwo Coupe EQ / бензиновий Fortwo: 36,9 / 38,7 євроцента; VW e-Up / бензиновий VW Up:
39,1 / 34,0 євроцента; VW e-Golf / бензиновий 1.5TSI / дизельний 1.6 TDI: 48,6 / 49,0 / 47,0 євроцента;
Tesla Model X 100D / дизельна Audi SQ7 TDI: 131,9 / 137,7 євроцента. Це дослідження враховує
особливості законодавства Європейського Союзу. В Україні діють інші нормативно-правові акти,
податкове законодавство та ціни на енергоносії і тому результати розрахунків можуть суттєво різнитися.
Аналогічні дослідження були проведені Інститутом транспортних досліджень в Мічигані (Michigan
Transportation Research Institute) для автомобілів, що експлуатуються в Америці [10]. У цьому
дослідженні враховувалася лише вартість енергоресурсів і не враховувалася вартість технічного
обслуговування, витрати на шини та амортизацію транспортного засобу, а якраз амортизаційні
відрахування можуть становити значну частину експлуатаційних витрат. Цей фактор особливо важливий
для автомобілів, які знаходяться у комерційній експлуатації або службовому користуванні.
Порівняння повної вартості експлуатації двох автомобілів марки «Renault»: електромобіля та
дизельного аналога, з урахуванням первинної вартості, амортизаційних відрахувань, вартості технічного
обслуговування та витрат на енергоносії, наведено в роботі [11]. Результати дослідження показали, що
економічно більш доцільно експлуатувати автомобіль з дизельним двигуном, але цей ефект досягається
лише за рахунок значно нижчої первинної вартості і, як наслідок, менших амортизаційних відрахувань.
У цьому дослідженні не враховувалися витрати на шини та поточний ремонт. Також варто зазначити, що
в основу цих досліджень було покладено параметри, які автори вважали за необхідне врахувати з огляду
на власний досвід, хоча доцільно було б взяти за основу чинні в Україні нормативні документи.
У [12] описано деякі складові витрати на експлуатацію електромобіля та автомобіля з бензиновим
ДВЗ, наведено регламентні роботи щодо технічного обслуговування і їх вартості, здійснено порівняння
вартостей експлуатації електромобілів та автомобілів з ДВЗ. Враховувалися лише витрати на паливо та
електроенергію, а також вартість регламентного технічного обслуговування без урахування витратних
матеріалів. Показано, що в Україні витрати на експлуатацію електромобіля «Nissan Leaf» значно менші,
ніж витрати автомобіля «Nissan Tiida», за рахунок меншої вартості регламентного технічного
обслуговування та електроенергії порівняно з вартістю бензину.
Таким чином, зважаючи на результати аналізу останніх досліджень, можна побачити, що в більшості
випадків враховується вартість енергоресурсів та технічного обслуговування і не враховується вартість
поточного ремонту, витрати на шини та амортизаційні відрахування, хоча ці складові є частиною
експлуатаційних витрат. Крім того, на цей момент відсутня універсальна методика оцінки собівартості
експлуатації транспортних засобів з різними типами силових установок.
Метою статті є розробка методики визначення собівартості експлуатації транспортних засобів з
різними типами силових установок на базі нормативних документів, що діють в Україні, та порівняння
вартості використання таких транспортних засобів.
Викладення основного матеріалу. Собівартість експлуатації (СЕ) дорожніх транспортних засобів (ДТЗ)
при економічних розрахунках визначається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 «Витрати» [13]. Для забезпечення можливості порівняння різних ДТЗ розраховується питома
собівартість експлуатації (ПСЕ) як відношення собівартості експлуатації до виконаної транспортної роботи
(ТР) у машино-кілометрах за певний період часу. Повна собівартість експлуатації ДТЗ містить виробничу
собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності. Вплив
конструктивних властивостей ДТЗ на собівартість експлуатації відображає виробнича собівартість.
Виробнича собівартість складається з матеріальних та інших прямих витрат на експлуатацію
транспортного засобу, які містять витрати на паливо, мастильні матеріали, шини, акумуляторні батареї,
витрати на електроенергію, що споживається на тягу рухомого складу, витрати на амортизацію ДТЗ,
основних засобів та нематеріальних активів виробничого призначення, витрати на всі види ремонту,
запчастини, технічний огляд і технічне обслуговування ДТЗ [14, 15].
Суттєвими факторами, що визначають вартість експлуатації автомобіля, за умови інших незмінних
або майже однакових для різних типів ДТЗ, можуть бути такі, що показані нижче у рівнянні для
розрахунку собівартості експлуатації транспортних засобів на 1 км пробігу:
Sа i км  Рпавт i км  АМ i км  Рто i км  Рсм i км  Рш i км  ІПВi км , грн / км,
(1)
де Рпавт i км – питомі витрати на паливо або електроенергію на рух для автомобіля, грн/км;
АМ i км – амортизація автомобіля (та певних складових інфраструктури, наприклад, зарядної станції у
разі необхідності її придбання), грн/км;
Рто i км – питомі витрати на технічне обслуговування (ТО) та поточний ремонт (ПР) автомобіля, грн/км;
Рсм i км – питомі витрати на мастильні та експлуатаційні матеріали для автомобіля, грн/км;
Рш i км – питомі витрати на зношування та ремонт шин, грн/км;
ІПВ i км – інші прямі витрати (наприклад, податок на ДТЗ, страхування тощо), грн/км;
і – вид ДТЗ.
5
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Питомі витрати на паливо можуть бути визначені за:
Рпавт i км  Втп ·Ц п  0,01·Н п ·1  0,01·Кс ·Ц п , грн / км,
(2)
де Втп – загальна нормативна витрата палива на 1 км пробігу за конкретних умов експлуатації, л/км
(м3/км);
Нп – базова лінійна норма витрат палива для конкретної марки транспортного засобу, л/100 км (м3/100 км);
Кс – сумарний коригуючий коефіцієнт базової лінійної норми Нп, яким враховуються конкретні умови
експлуатації;
Цп – прогнозована ціна палива, грн/л (грн/м3).
Для розрахунків можуть бути використані дані виробників автомобілів для міського циклу без
коригування [16].
Вартість спожитої електромобілем на рух електроенергії визначається за:
Рел рух  Нтр ·Цел , грн / км,
(3)
де Нтр – питома витрата електроенергії на рух автомобіля, кВт-год/км;
Цел – ціна електроенергії, грн/кВт-год.
Питому витрату електроенергії на рух можна визначити за:
Є
(4)
Н тр  АКБ , кВт  год / км,
L
де ЄАКБ – заряджена в тягову АКБ і сплачена кількість електроенергії, кВт-год;
L – пробіг автомобіля на одній зарядці.
Нтр може бути визначена як відношення заявленої виробником ємності тягової акумуляторної батареї
(АКБ) до пробігу на одній зарядці.
Ціна електроенергії залежить від умов зарядження. Найбільш поширеними способами зарядження
електромобілів є:
 зарядні станції на платних стоянках, стоянках бізнес- та торговельних центрів;
 мережеві зарядні станції (аналоги мережевих автозаправних станцій);
 домашні зарядні станції, які працюють від 380 Вт;
 домашні зарядні пристрої, що працюють від 220 Вт [4].
Найбільш дешевим та зручним є зарядження батареї в домашніх умовах вночі за багатотарифного
обліку. Проте домашня зарядна установка на 3,7 кВт коштує від 750 євро, а на 7,2 кВт – від 900 євро.
При використанні двофазної мережі електропостачання 220 вольт з максимальним током 16 ампер
досягається потужність 3,52 кВт. З міркувань безпеки можна використати не більше 2,5 кВт потужності у
побутових умовах. Тобто для повного заряджання батареї «Nissan Leaf» з акумулятором 24 кВт-год
необхідно 9,6 год, а для батареї 40 кВт-год – 16 год. Автомобілю «Tesla Model S» з батареєю 100 кВт-год
для повної зарядки необхідно 40 год. За використання трьохфазної мережі 380 вольт і струму 16 ампер
може бути використано з урахуванням cos φ приблизно 7,3 кВт. Тоді час зарядки для «Nissan Leaf»
зменшиться до 3,3–5,5 год, а для «Tesla Model S» – до 14 год. При цьому, наприклад для м. Києва, вартість
електроенергії за споживання більше 100 кВт-год/місяць становить за однотарифного обліку 1,68 грн/кВтгод, а за двозонного тарифу нічна вартість електроенергії з 23:00 до 7:00 дорівнює 0,84 грн/кВт-год.
Питомі витрати на амортизацію ДТЗ розраховуються за:
АТЗ річ
АТЗ 
, грн / км,
(5)
L річ
де АТЗ річ – річна сума амортизації ДТЗ, грн;
L річ – річний пробіг ДТЗ, км;
Величину АТЗ річ визначають за:
С
Аріч  ТЗ , грн,
(6)
Т вик
де СТЗ – первісна або переоцінена вартість ТЗ за вирахуванням ліквідаційної вартості ДТЗ;
Твик – термін корисного використання ДТЗ, років.
Питомі витрати на технічне обслуговування (ТО) автомобіля та вартість експлуатаційних матеріалів
визначаються за:
Ti · Bнг
(7)
Рто i км 
 Вем,і , грн / км ,
L
де ΣTi – сумарна трудомісткість ТО автомобіля за пробіг L, нормо-годин;
Bнг – вартість нормо-години з ПДВ, грн;
L – пробіг автомобіля, км;
ΣВем,і – сумарна вартість експлуатаційних матеріалів та складових, що використовуються за все ТО
при пробігу L, грн.
Питомі витрати на шини для автомобіля розраховуємо за [14]:
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nш i ·Сш i
, грн / км ,
(8)
1000·H i
де nш i – кількість шин, встановлених на автомобілі, од.;
Сш i – середня ринкова вартість однієї шини, грн [17];
Hi – норма експлуатаційного пробігу однієї шини, тис. км.
Для порівняння було обрано найбільш розповсюджених в Україні представників кожної з груп
транспортних засобів згідно з [1, 2], а саме: «Nissan Juke», «Nissan Leaf», «Toyota RAV 4 2.5i»,
«Toyota RAV 4 2,5 Hуbrid», «Toyota Prius» та «Tesla Model S».
Також при розрахунках було прийнято низку припущень:
 автомобілі заряджалися в домашніх умовах від зарядного пристрою за нічним тарифом при
двотарифному обліку [4];
 автомобілі за сім років експлуатації втратять 50 % первісної вартості;
 технічне обслуговування проводиться на офіційних дилерських станціях;
 витрати на поточний ремонт дорівнюють нулю;
 інші можливі прямі витрати (наприклад, податок на ДТЗ, страхування тощо) дорівнюють нулю;
 всі автомобілі експлуатуються в однакових умовах міського циклу.
Інформацію щодо вартості автомобілів було взято згідно з [16, 18], регламенти та вартості технічного
обслуговування для «Nissan Juke» та «Nissan Leaf» – згідно з [19], для «Toyota Prius», «Toyota RAV 4 2.5i»
та «Toyota RAV 4 2,5 Hуbrid» – згідно з [20, 21], для «Tesla Model S» – згідно з [22–24].
Характеристики автомобілів та параметри, необхідні для розрахунків їх питомої собівартості
експлуатації, а також результати розрахунку наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Калькуляція питомих прямих витрат на експлуатацію різних типів транспортних засобів
Pші 

Вихідні дані для розрахунку

«Nissan
Juke»

1
Первісна / переоцінена вартість
ТЗ, тис. доларів США
Первісна / переоцінена
вартість ТЗ, тис. грн

2

Транспортний засіб (ТЗ)
«Toyota
«Toyota
«Toyota
RAV 4
RAV 4
Prius»
Hуbrid
2.5i»
2,5»
3
4
5

«Nissan
Leaf»

«Tesla
Model
S»

6

7

15,7

24,2

31

31,614

33

87,7

392,5

605

775

790,35

825

2192,5

Коефіцієнт втрати вартості

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Залишкова вартість ТЗ, тис. грн

196,25

302,5

387,5

395,175

412,5

1096,25

Термін використання, років

7

7

7

7

7

7

Річний пробіг, тис. км

15

15

15

15

15

15

Пробіг за 1 цикл зарядки, км
Ємність тягової батареї,
кВт-год
Витрати пального при міському
циклі, л/100 км
Витрати пального при
змішаному циклі, л/100 км
Вартість пального (бензин),
грн/л
Вартість електроенергії,
грн/кВт-год
Пробіг за термін,
що розглядається, тис. км

–

–

–

243

539

–

–

–

40

100

7,7

9

3,1

4,8

–

–

6

7,8

3

4,7

–

–

26

26

26

26

–

–

–

–

–

–

0,84

0,84

105

105

105

105

105

105

Вартість нормо-години, грн

450,00

791,87

791,78

791,98

420,00

500,00

Трудомісткість ТО, нормо-год

19,8

16,6

15,7

19,7

7

7

Вартість робіт ТО, грн

8910,00

13145,00

12431,00

15602,00

2940,00

3500,00
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Закінчення табл. 1
6
7

1

2

3

4

5

Вартість ЗЧ та експл. мат., грн

24925,00

17336,00

14828,00

16999,00

3632,00

4000,00

Сукупна вартість ТО, грн

33835,00

30481,00

27259,00

32601,00

6572,00

7500,00

Кількість коліс на ТЗ

4
235/55R
18
2753

4
195/65R
15
1375

4

Вартість однієї шини, грн

4
215/55R
17
1500

4
205/55R
16
2619

4
245/45
R19
4491

Норма пробігу шини, тис. км

70

70

70

70

70

Результати розрахунку

«Nissan
Juke»

«Toyota
RAV 4
2.5i»

«Toyota
Prius»

«Nissan
Leaf»

«Tesla
Model
S»

2,00

2,34

0,81

1,25

0,138

0,156

0,322

0,290

0,260

0,310

0,063

0,071

0,086

0,157

0,079

0,157

0,150

0,257

0

0

0

0

0

0

1,87

2,88

3,69

3,76

3,93

10,44

4,28

5,67

4,83

5,48

4,28

10,92

2,41

2,79

1,14

1,72

0,35

0,48

Марка шини

Питомі витрати енергії на рух,
грн/км
Питома вартість ТО, грн/км
Питома вартість зношування
шин, грн/км
Інші питомі прямі витрати,
тис. грн/км
Питомі витрати на амортизацію
авто, грн/км
Питомі витрати на
експлуатацію, грн/км
Витрати на експлуатацію
(без амортизації), грн/км

235/55R18
2753
70
«Toyota
RAV 4
Hуbrid
2,5»

Результати розрахунків проілюстровані графіками на рисунках 3–6.

Питомі витрати, грн/км

12
10

Питома вартість зношування
шин, грн/км

8

Питома вартість ТО, грн/км

6

Питомі витрати енергії на
рух, грн/км

4

Питомі витрати на
амортизацію авто, грн/км

2
0
Nissan Juke Toyota RAV Toyota Prius Toyota RAV Nissan Leaf Tesla Model
4 2.5i
4 Hуbrid 2,5
S

Рис. 3. Сукупні питомі витрати на експлуатацію транспортних засобів, грн/км
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3

Питомі витрати, грн/км

2,5

Питома вартість зношування
шин, грн/км

2

Питома вартість ТО, грн/км

1,5
1

Питомі витрати енергії на
рух, грн/км

0,5
0
Nissan Juke

Toyota
RAV 4 2.5i

Toyota
Prius

Toyota
Nissan Leaf Tesla Model
RAV 4
S
Hуbrid 2,5

Рис. 4. Питомі витрати на експлуатацію без урахування амортизації транспортних засобів, грн/км

Toyota RAV 4 2.5i

Nissan Juke

Nissan Juke

Toyota RAV 4 Hуbrid 2,5

Toyota RAV 4 Hуbrid 2,5

Toyota RAV 4 2.5i

Toyota Prius

Toyota Prius

Tesla Model S

Tesla Model S

Nissan Leaf

Nissan Leaf
0

0,5
1
1,5
2
2,5
Питома вартість палива
та електроенергії на рух, грн/км

Рис. 5. Питома вартість палива та
електроенергії на рух, грн/км

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35
Питома вартість
технічного обслуговування, грн/км

Рис. 6. Питома вартість технічного
обслуговування, грн/км

За результатами розрахунків було встановлено, що найбільшу питому собівартість експлуатації
мають автомобілі «Tesla Model S» (табл. 1, рис. 3) – 10,92 грн/км. Основною складовою таких витрат є
амортизаційні відрахування, які дорівнюють 10,44 грн/км, тобто 95,6 % від загальної вартості
експлуатації. Це зумовлено тим, що його первісна вартість майже утричі вища, ніж у решти
транспортних засобів, що розглядаються. «Nissan Juke» та «Nissan Leaf» мають однакову питому
собівартість експлуатації – 4,28 грн/км.
Питома собівартість експлуатації бензинового «Toyota RAV 4» на 3,47 % вища, ніж для гібридної
версії, та на 17,4 %, ніж для «Toyota Prius». Найбільшу частку в питомій собівартості експлуатації
електромобілів становлять витрати на амортизацію. Для «Nissan Leaf» цей показник складає 91,8 %,
в той час як для гібридів він знаходиться на рівні 76,4 % для «Toyota Prius» та 68,6 % для «Toyota
RAV 4 2,5 Hуbrid». Найменшу частку амортизаційних відрахувань у питомій собівартості експлуатації
мають автомобілі з бензиновим двигуном – 43,7 % для «Nissan Juke» та 50,8 % для «Toyota RAV 4 2.5i».
Без урахування амортизаційних відрахувань (рис. 4), питома собівартість експлуатації
електромобілів (0,35–0,48 грн/км) у 3–5 разів нижча за питому собівартість експлуатації гібридів
(1,14–1,72 грн/км) та в 5–8 разів нижча, ніж для автомобілів з ДВЗ (2,41–2,79 грн/км). Основними
причинами такої різниці є значно менші витрати на енергоносії для приведення транспортного засобу
в рух порівняно з витратами для гібридних та бензинових автомобілів (рис. 5).
Вартість технічного обслуговування електромобіля (рис. 6) у 4–5 разів менша, ніж у гібридів та
бензинових автомобілів. Це зумовлено тим, що пробіг між обслуговуванням електромобілів є більшим

9

Технічна інженерія
удвічі – 30 тис. км проти 15 тис. км у автомобілів з ДВЗ та гібридів, а трудомісткість технічного
обслуговування електромобілів приблизно в 2,5 раза менша – 7 нормо-годин проти 15,7–19,8 нормогодин у автомобілів з ДВЗ при пробігу 105 тис. км. Також у 4–5 разів меншою є вартість витратних
матеріалів, які використовуються при обслуговуванні через відсутність витратної номенклатури,
пов’язаної з технічним обслуговуванням ДВЗ.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. У статті запропоновано методику визначення
питомої собівартості експлуатації транспортних засобів з різними типами силових установок, яка
базується на нормативних документах, що діють на території України. Розраховано питому собівартість
експлуатації найпопулярніших в Україні транспортних засобів з гібридною силовою установкою, ДВЗ та
електромобілів. Показано, що доцільність використання різних типів автомобілів залежить від вартості
самого автомобіля та вартостей таких різних компонентів експлуатації, як паливо та електроенергія,
робоча сила, експлуатаційні матеріали, особливості податкового законодавства тощо, і має визначатися
відповідно до умов кожної країни. У багатьох випадках сукупна вартість використання електромобілів є
більшою, ніж транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння та гібридів. Якщо не враховувати
вартість автомобіля і пов’язані з нею амортизаційні витрати, то експлуатація електромобілів є у 3–5 разів
дешевшою за експлуатацію гібридів і в 5–8 разів дешевшою за експлуатацію автомобілів з ДВЗ.
Таким чином, урахування амортизаційних відрахувань під час визначення питомої собівартості
експлуатації транспортного засобу є важливою складовою, яку необхідно враховувати, особливо в
умовах здійснення комерційної діяльності, оскільки це дасть можливість зробити більш виважений вибір
рухомого складу для заданих умов експлуатації.
Розроблена методика дозволяє оцінити питому собівартість експлуатації транспортних засобів з
різними типами силових установок і врахувати витрати на паливо та електроенергію для приведення в
рух автомобіля, технічне обслуговування та поточний ремонт, мастильні та експлуатаційні матеріали,
зношування та ремонт шин, інші прямі витрати, пов’язані з експлуатацією автомобіля та амортизаційні
відрахування. Вона може бути рекомендована до використання на автотранспортних підприємствах,
зокрема під час підбору рухомого складу для організації служби таксі. Також ця методика буде корисна
приватним особам під час вибору автомобіля з огляду на економічну доцільність його використання.
Подальші дослідження варто спрямувати на розширення кількості факторів, які будуть більш
детально враховувати умови експлуатації транспортного засобу. Також варто продовжувати роботу над
розвитком бази даних результатів розрахунку з метою виявлення найбільш економічно доцільних
транспортних засобів для різних умов експлуатації.
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