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Пояснювальна записка 

             

            Методичний посібник призначений для використання при виконанні курсової 
роботи з дисципліни « Економіка промисловості» студентами денної форми навчання, 
що навчаються за фахом 5.05090101 « Конструювання ,виробництво і технічне 
обслуговування радіотехнічних пристроїв» 

 

             Виконання курсової роботи має велике значення , так як не тільки дозволяє 
придбати студентам необхідні практичні навички виконання важливих економічних 
розрахунків , закріпити теоретичний  матеріал дисципліни, здійснити необхідну 
підготовку до дипломного проектування, а також розвиває вміння самостійної роботи : 
прийняття рішень використання довідкових матеріалів, «ГОСТ», методичні посібники, 
ПЕОМ, Між предметного зв’язку і врешті решт відчути результат та завершеність 
значного обсягу робіт в придбанні кваліфікації молодшого спеціаліста. 

 

              Даний посібник  також може використовуватися студентами при виконанні 
економічного розділу дипломної роботи 

 

 

             Методичний посібник вмішує в себе 

1. Аркуш завдання для курсової роботи; 
2. Зміст курсової роботи; 
3. Методичні вказівки студентам до виконання відповідних розділів чи підрозділів 

курсової роботи. 
4. Додатки: титульний аркуш, довідкові матеріали ( нормативу часу елементні на 

монтажні, підготовчі роботи – витяг з « ОСТ4ГО050.012-81», інтенсивність відмов, 
ціни на радіоелементи. 

5. Перелік літератури, що рекомендується студентам під час виконання курсової 
роботи. 

 

 

 

 



       При виконанні економічного розділу дипломної роботи зміст відрізняється від 
змісту курсової роботи тім, що не має вступу тому що він загальний до всього 
проекту. Відповідно різна нумерація розділів та підрозділів. Як що, в курсової 
роботи є два розділу, кожний з котрих має відповідні підрозділи 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4 (лист завдання), то в дипломної роботі економічний розділ є 
самостійний розділ роботи, наприклад 3. Відповідно його підрозділи нумеруються 
3.1 та 3.2 

 

         Виконання курсової роботи передбачає її відповідне оформлення згідно вимог 
ЄКД «ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к текстовым документам».  

         Курсова робота вміщує в собі : титульний аркуш; відгук викладача; опис 
документів в складі курсової роботи; зміст курсової роботи; безпосередньо курсову 
роботу; перелік елементів пристрою, що проектується; перелік використаної 
літератури. 

 

 Теми курсових робіт обговорюються та затверджуються на засіданні циклової 
комісії суспільно-економічних дисциплін. 

 

          Оцінювання курсової роботи здійснюється враховуючи оцінку за виконання 
курсової роботи, яка визначається ступенем вірності розрахунків, своєчасності 
представлення до захисту, та оцінку за захист курсової роботи. Захист курсової 
роботи приймається комісією викладачів, економічних дисциплін в складі трьох 
викладачів. Захист курсової роботи передбачає коротку доповідь студента про зміст 
виконаної роботи та відповіді на запитання викладачів. Оцінка за захист є середня 
усіх викладачів комісії. 
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                                                     Завдання 

 
        Для курсової роботи з дисципліни : « Економіка промисловості» студенту 
денного відділення групи №ХХ спеціальності 5.05090101 коледжу 
радіоелектроніки _______________П.І.Б._______________________ 

 

Тема завдання : « Назва пристрою. Економічна оцінка». 

Курсова робота виконується у такому обсязі: 

     Вступ 

1 Розрахунок відпускної ціни пристрою. 
1.1 Початкові дані. 

        1.2 Розрахунок трудоємності виготовлення. 

        1.3 Розрахунок виробничої собівартості. 

        1.4.Розрахунок відпускної ціни. 

2    Розрахунок річних витрат на експлуатацію пристрою. 

       2.1 Розрахунок витрат на усунення несправності. 

       2.2Розрахунок витрат на усунення відмов. 

       2.3 Розрахунок витрат на електроенергію. 

       2.4 Розрахунок витрат на амортизацію 

       2.5 Висновки про економічну оцінку пристрою. 

              

                                                                                                              Дата видачі ________р. 

                                                                                                               Дата здачі _________р. 

                                                                                                               Викладач__________П.І.Б. 



                                    ЗМІСТ 
Вступ  

 

1 Розрахунок відпускної ціни пристрою 
 

1.1 Початкові дані 
 

1.2 Розрахунок трудоємності виготовлення 
 

 
1.3 Розрахунок виробничої собівартості 

 
 

1.4 Розрахунок відпускної  ціни 

 

2 Розрахунок річних витрат на експлуатацію пристрою 

 

2.1 Розрахунок витрат на усунення несправності 

 

2.2 Розрахунок річних витрат на усунення відмов 
 
 

2.3 Розрахунок витрат на електроенергію 

 

2.4  Розрахунок витрат на амортизацію 

 

2.5 Висновки про економічну оцінку приладу 
 

Перелік використаної літератури 
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    Методичні вказівки студентам до виконання відповідних розділів 
курсової роботи або економічного розділу дипломного проекту. 

      Курсова робота виконується по розділам : 

1 РОЗРАХУНОК ВІДПУСКНОЇ ЦІНИ 
ПРИСТРОЮ 

1.1 Початкові дані 
1.1.1 Перелік елементів (назва пристрою); 
1.1.2 Галузеві нормативи часу на складання на монтаж відповідно до     

галузевих стандартів : 

нормування збірних  робіт ОСТ4.ГО.050.011-81; 
нормування монтажних робіт ОСТ4.О.050.012-81; 
1.1.3 Відсоток транспортно-заготовчих витрат – 10%; 
1.1.4 Премія робітникам основної діяльності – 40%; 
1.1.5 Обов’язкові нарахування на заробітну плату, що включають 

відрахування на соціальне страхування – 22%; 
1.1.6 Загальновиробничі витрати, що включають накладні витрати на 

утримання та експлуатацію обладнання – 240%; 
1.1.7 Адміністративні витрати – 50%; 
1.1.8 Витрати на збут – 10%; 
1.1.9 Прибуток – 25%; 
1.1.10  Податок на додану вартість – 20%; 
1.1.11 Норма часу на усунення однієї відмови – 0,5 год; 
1.1.12 Розряд працівників, що усуває відмови – 3; 
1.1.13 Вартість однієї кВт/год ( 1,2 – промисловий пристрій, 0,28 – для 

побутових пристроїв) грн..;             
1.1.14Оптові ціни на покупні комплектуючі вироби і матеріали –договірні;  
1.1.15Інтенсивність відмов по типам елементів – за довідковими данними; 
1.1.16 Оплата праці працівників, що усувають несправність – почасово-
преміальна 
1.1.17 Потужність, що споживається пристроєм – (індивідуальні дані, залежно 
від типу пристрою) Вт. 
1.1.18 Час роботи пристрою –(індивідуальні дані, залежно від призначення 
пристрою 1000, 2000, 4000,…)год. 
1.1.19 Розрахунок виконується для базового та проектного варіантів. 
1.1.20 Обладнання за вибором студента за типовим технологічним процесом. 
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1.2 Розрахунок трудоємності виготовлення 
Розрахунок проводиться для базового та проектного варіанту на підставі 

переліку елементів пристрою та нормативних величин часу на збирально-
монтажні роботи відповідно для галузевих норм. Розрахунок представлений у 
табличній формі (таблиці 1.1 та 1.2) 

Таблиця1.1 – Карта трудоємності виготовлення пристрою по базовому варіанту 

 
Вид робіт 

Норма часу 
на 1 

елемент, хв. 

Кількість 
елементів,

шт.. 

Норма 
часу 

всього, хв 

 
Устаткування 

1.Комплектування 0,02   Вручну 

2.Заготовчі роботи     
2.1 Формування 
виводів елементів 

    
 На 2 виводи 0,09   Шаблон 

 На 3 виводи 0,17   Шаблон 

2.2сЛудіння виводів     
 На 2 виводи 0,08   Ел. паяльник 

 На 3 виводи 0,11   Ел. паяльник 

Всього на заготовчі 
роботи     
3 Монтаж РЕА     
Установка резисторів 
R1…R13 на 2 виводи 

0,07   Вручну 

---------- ----- ------ ------- ---- 
Установка мікросхеми 
DA6 на 8 виводів 

0,19   Вручну 

Установка мікросхеми 
DD1 на 44 виводів 

0,93   Вручну 

Всього на монтаж - -   
4 Пайка 0,07   Електропояльник 

5 Складальні роботи     
5.1 Установка плати на 
корпус 

1,3   Вручну 

6 Контрольні операції 0,12   Візуально 

7 Регулювальні 
операції 

2   Тестер 

Всього -  ∑  
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Таблиця 1.2 – Карта трудоємності виготовлення пристрою по проектному варіанту  

 
               Вид робіт 

Норма часу 
      на 1 
елемент,хв. 

Кількість 
елементів 
       шт. 

Норма 
часу 
всього, 
хв. 

 
 

Устаткування 

1 Комплектування 0,02   Вручну 

2 Заготовчі роботи     
2.1 Формування виводів 
елементів     
на 2 виводи 0,03   Напівавтомат 

2.2 Лудіння виводів     
на 2 виводи 0,06   Електрованна 

Всього на заготовчі 
роботи 

    
3 Монтаж РЕА     
Установка резисторів 
R1…R13 на 2 виводи 

0,035   Напівавтомат 

Установка конденсаторів 
С1…С45 на 2 виводи 

0,035   Напівавтомат 

---------- ------    
Установка роз’ємів Х1, Х3 
на 2 виводи 

0,035   Напівавтомат 

Установки мікросхеми 
DA1…DA5 на 3 виводи 

0,045   Напівавтомат 

Установка фільтра Z1 на 3 
виводи 

0,045   Напівавтомат 

Установка роз’єму Х2 на 5 
виводів 

0,65   Напівавтомат 
Установка мікросхем DA6 
на 8 виводів 

0,095   Напівавтомат 
Установка мікросхем DD1 
на 44 виводів 

0,465   Напівавтомат 
Всього на монтаж --------    
4 Пайка -------- 1 плата  Автомат пайки 
5 Складальні роботи     
5.1 Установка плати в 
корпус 

1,3   Вручну 

6 Контрольні операції 0,12   Візуально 

7 Регулювальні операції 0,5   Стенд 

Всього -----------  ∑  

     

КРЕ.0101ХХ.0ХХ.КР 
.Лист 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 
 



  

  1.3Розрахунок виробничої собівартості    
     Виробнича собівартість відображає витрати, які пов’язані з 

виготовленням продукції на підприємстві. 
     Калькуляція – це собівартість одиниці продукції, яка розраховується 

по статтям витрат 
    Стаття 1. Матеріали 
    Розрахунок загальної вартості основних матеріалів розраховується по 

формулі: 
 
               Мзш = М1 + М2+. . . +Мп                                        (1.1) 

де     Мзш – загальна вартість матеріалів, грн. 
       М1, М2, Мп – вартість кожного виду матеріалу, грн. 
 
                      Мv = Ц*О,                                                                   (1.2) 
  
де   Ц – оптова ціна кожного виду матеріалу, грн. 
       О – норма витрат матеріалу встановлена по довідково-статичним   
даним заводу або розрахунку. 
 
 
                       Qпр = 0,057

100
 * Кп,                                                        (1.3) 

 
де  Qпр – норма витрат припою на виріб, кг. 
       Кп – норма витрат припою на виріб, кг. 

       
0,057
100

 - норма витрат припою на одну пайку при паянні паяльником. 

 
 
                     Qфлюс = 0,0118

100
 * Кп,                                                   (1.4) 

 
де    0,0118

100
 - норма витрат флюсу на одну пайку. 

        Кп – кількість пайок. 
  Дані розрахунку заносимо в таблицю 1.3 по базовому варіанту та в 
таблицю 1.4 по проектному варіанту. 
 
       0,012

100
  - норма витрат припою на одну лавку при паянні хвилею припою. 
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Таблиця 1.3 – Розрахунок вартості матеріалів по базовому варіанту 

 
Назва 

матеріалу 

 
Тип 

Норма 
витрат на 1 

пайку 

  
Кількість 
з’єднань 

 
Норма 

витрат на 
виріб 

 
Ціна за 

одиницю, 
грн. 

 
Сума, 
(грн.) 

1.Припой,кг ПОС61 0,00057     
2. Флюс,кг ФКДТ 0,000118     
3. Інші - - - - -  
Всього - - - - - ∑ 
 

Таблиця 1.4 – Розрахунок вартості матеріалів по проектному варіанту  

 
Назва 

матеріалу 

 
Тип 

Норма 
витрат на 1 

пайку 

  
Кількість 
з’єднань 

 
Норма 

витрат на 
виріб 

 
Ціна за 

одиницю, 
14грн.. 

 
Сума, 

(14грн..) 

1.Припой,кг ПОС61 0,00012     
2. Флюс,кг ФКДТ 0,000118     
3. Інші - - - - -  
Всього - - - - - ∑ 
 

          Стаття 2. Покупні комплектуючі вироби. 

          Розрахунок витрат по цій статті проводиться за даними переліку 
елементів до електричної-принципової схеми і договірних оптових цін на 
радіоелементи. Розрахунок проводиться за формулою: 

 

 

                           Спкв = ∑ ∗ 𝑁𝑛
𝑖+1  пкві * Ц пкві ,                                      (1.5) 

де, Спкв – витрати на ПКВ, грн.; 

     N пкві – кількість ПКВ відповідного виду, шт.; 

     Ц пкві   - ціна ПКВ відповідного виду, грн.. 

              Результати заносяться до таблиці 1.5 
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  Таблиця 1.5 – Розрахунок вартості покупних комплектуючих виробів(приклад) 

 
 

Назва 

 
 

Тип 

 
 
Кількість,шт. 

Оптова              
ціна 1 

елемента, 
грн. 

 
 
 Сума,грн. 

Конденсатори К10-17б    

 К50-35    

 КМ-5б    

 КТ-25б    

Мікросхеми CD4052BE    

 TDA4510    

 TDA8505    

 ЛЗЯМ-
0,47-1150 

   

Світодіоди АЛ307БМ    

Котушки ДЦМ-0,2    

Резистори С2-23    

 СП3-38а    

Кнопка TS103A-12    

Транзистори КТ3117А    

Роз’єми DSB-37    

Кварцові 
резонатори 

HC49S    

Корпус     

Плата 
друкована 

    

Всього     
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Стаття 3. Транспортно-заготовчі витрати 
Транспорно-заготовчі витрати розраховуються за формулою: 

                                 
%100

%
)( p

ПКВобщp

T
CMT ⋅+= ,                                         (1.6) 

де pT - трансортно-заготовчі витрати, грн.; 
     M - витрати на матеріали, грн.; 
    ПКВС  - витрати на ПКВ, грн.; 
     рТ%  - процент транспортно-заготовчих витрат, %. 

             
 Стаття 4. Основна заробітна плата основних робітників, зайнятих на 

виробництві 

                                 





 +⋅=

100
%1.

ПRЗ ооснпл ,                                                 (1.7) 

    де оснплЗ .  - основна плата основних робітників, які зайняті на виробництві, 
грн.; 

     оR  - розцінка, грн.; 
    %П - процент премії робітників, %. 
 
Розцінка розраховується за формулою: 

                                              60/øòãîäo tCR ⋅= ,                                              (1.8) 
             де оR  - розцінка, грн.; 

 годС  - годинна тарифна ставка, відносно розряду, грн.; 
      штt  - норма штучного часу, хв.  

Розрахунок виконується по варіантам – базовому та проектному.    
Результати заносимо в таблиці 1.6 і 1.7. 
 Таблиця 1.6- Розрахунок розцінки по базовому варіанту 

 

Вид робіт Норма часу, 
хв. Розряд 

Годинна 
тарифна 

ставка, грн 
Розцінка, грн 

Комплектування  2   

Заготовчі роботи  2   

Монтаж РЕА  2   

Пайка  2   

Складальні роботи  2   

Контрольні операції  3   

Регулювальні операції  3   

Всього: ∑ - - ∑ 

 

 
Арк  КРЕ.0101ХХ.0ХХ.КР 

№ докум  Змі

 

Арк  Підпис Дата  



 
Таблиця 1.7 - Розрахунок розцінки по проектному варіанту 

 

Вид робіт 
Норма 

часу, хв. 
Розряд 

Годинна 
тарифна 

ставка, грн 
Розцінка, грн 

Комплектування ∑ 2   
Заготовчі роботи  2   
Монтаж РЕА  2   
Пайка  2   
Складальні роботи  2   

Контрольні операції  3   

Регулювальні операції  3   

Всього  - - ∑ 
 

Стаття 5.  Додаткова заробітна плата основних робітників зайнятих на 
виробництві. 

Планується пропорційно основній заробітній платі: 
 

                                  
100

% ..
.

додплоснпл
додпл

ЗЗ
З

⋅
= ,                                             (1.9) 

де додплЗ .  - додаткова заробітна плата, грн.; 
     додплЗ .%  - процент додаткової заробітної плати, %. 
Зпл. осн – основна заробітна плата виробничих виробників, грн.; 
 
Стаття 6. Обов‘язкові нарахування на заробітну плату основних 

виробничих робітників, у тому числі на соціальне страхування (єдиний 
соціальний внесок) планується пропорційно основній та додатковій заробітній 
платі: 

 

                         ( )
100

%22
. .. äîäïëîñíïë ÇÇ
íÎá

+⋅
= ,                                             (1.10) 

            де 22% - норматив нарахування на заробітну плату, у тому числі на 
соціальне страхування. 

З пл. осн. - основна заробітна плата виробничих робітників; 
                  З пл. дод. - додаткова  заробітна плата виробничих робітників 
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Стаття 7. Загальновиробничі накладні витрати. 
Загальновиробничі накладні витрати містять в собі витрати на утримання 

та експлуатацію устаткування, загально цехові накладні витрати пропорційно 
основній  заробітній платі виробничих працівників. 

 Загальновиробничі накладні витрати розраховуються за формулою: 

                                        
100

1
1 . НЗ

H оснпл ⋅
= ,                                                   (1.11) 

де Н1 – відсоток загальновиробничих накладних витрат і витрат на 
утримання устаткування,%; 

 
З пл. осн. - основна заробітна плата виробничих робітників,грн.; 

 
 
Стаття 8. Виробнича собівартість. 
                                   ∑ ÷= 71 mm CCВС                                                  (1.12) 

            

               1.4 Розрахунок відпускної ціни 

 
Відпускна ціна включає в себе виробничу собівартість, адміністративні 

витрати, витрати на збут, прибуток, податок на додану вартість. 
 
                                    ПДВПВзВаВСЦ ++++=                                        (1.13) 

де ВС – виробнича собівартість,грн.; 
Ва – адміністративні витрати,грн.; 
Вз – витрати на збут,грн.; 
П – прибуток,грн.; 
ПДВ – податок на додану вартість,грн. 

 
Стаття 9. Адміністративні витрати 
 

                                          
100

'''HЗП
BА осн ⋅= ,                                        (1.14) 

 Де   ВА- адміністративні витрати, грн..; 
        ОСНЗП  - заробітна плата основних робітників, що зайняті у виробництві,грн. 
        '''H  - адміністративні витрати, % 

 
 
Стаття 10. Витрати на збут 

                                       
100
% ВСBЗ

BЗ
⋅

= ,                                           (1.15) 
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Де        ВЗ% –  витрати на збут, %; 
             ВС – виробнича собівартість,грн. 
 

Стаття 11. Прибуток  
Прибуток розраховується по формулі: 

                                        
100

)(СВ%П
 .пквмВ

П
−⋅

= ,                                     (1.16) 

де П%  - відсоток прибутку; 
      СВ – виробнича собівартість,грн.;  
      ВМ.ПКВ – сума витрат на матеріали та ПКВ (ст.1, ст.2) грн.  
 
Стаття 12. Податок на додану вартість 
Знаходимо оптову ціну підприємства по формулі:  
                                         100/пдвСДВПДВ ⋅= ,                                       (1.17) 
де ДВ  - додана вартість, грн.; 

пдвС  - ставка ПДВ,% 
                         ПВЗВАЗпквЗмВСДВ +++−−=                                  (1.18)  
 
Стаття 13. Відпускна ціна підприємства 

 
Ц = ВС +ВА + ВЗ + П + ПДВ 

 
Розрахунки проводимо на ЕОМ, результати приведені в таблицях            

1.8 та 1.9 по базовому та проектному варіантах 
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Таблиця 1.8 - Розрахунок відпускної ціни по базовому варіанту 

Початкові дані: Значення 
1. Вартість матеріалів, грн. 
2. Вартість покупних комплектуючих виробів (ПКВ), грн. 
3. Транспортно-заготівельних витрат,  
4. Додаткова заробітна плата, % 
5. Загальновиробничі накладні витрати, грн. 
6. Розцінка,грн. 
7. Єдиний соціальний внесок,% 
8. Відсоток адміністративних витрат, %  
9. Відсоток витрат на збут, % 
10. Відсоток прибутку,% 
11. Відсоток податку на додаткову вартість,% 
12. Відсоток премії основним виробничим робітникам,% 

 

Результати розрахунку Значення 

Ст. 1 Витрати на матеріали, грн. 
Ст. 2 Покупні комплектуючі вироби, грн. 
Ст. 3 Транспортно-заготовчі роботи, грн. 
Ст. 4 Основна заробітна плата виробничих робітників, грн. 
Ст. 5 Додаткова заробітна плата робітників, грн. 
Ст. 6 Відрахування на соціальне страхування по зарплаті  
         виробничих робітників 
Ст. 7 Загальновиробничі накладні витрати, грн. 
Ст. 8 Виробнича собівартість, грн. 
Ст. 9 Адміністративні витрати, грн. 
Ст. 10 Витрати на збут, грн. 
Ст. 11 Прибуток, грн.  
Ст. 12 Податок на додану вартість, грн. 
Ст. 13 Відпускна ціна підприємства, грн. 
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Таблиця 1.9 - Розрахунок відпускної ціни по проектному варіанту 

Початкові дані: Значення 
1. Вартість матеріалів, грн. 
2. Вартість покупних комплектуючих виробів (ПКВ), грн. 
3. Транспортно-заготівельних витрат,  
4. Додаткова заробітна плата, % 
5. Загальновиробничі накладні витрати, грн. 
6. Розцінка,грн 
7. Єдиний соціальний внесок,% 
8. Відсоток адміністративних витрат, %  
9. Відсоток витрат на збут, % 
10. Відсоток прибутку,% 
11. Відсоток податку на додаткову вартість,% 
12. Відсоток премії основним виробничим робітникам,% 

 

Результати розрахунку Значення 

Ст. 1 Витрати на матеріали, грн. 
Ст. 2 Покупні комплектуючі вироби, грн. 
Ст. 3 Транспортно-заготовчі роботи, грн. 
Ст. 4 Основна заробітна плата виробничих робітників, грн. 
Ст. 5 Додаткова заробітна плата робітників, грн. 
Ст. 6 Відрахування на соціальне страхування по зарплаті  
         виробничих робітників 
Ст. 7 Загальновиробничі накладні витрати, грн. 
Ст. 8 Виробнича собівартість, грн. 
Ст. 9 Адміністративні витрати, грн. 
Ст. 10 Витрати на збут, грн. 
Ст. 11 Прибуток, грн.  
Ст. 12 Податок на додану вартість, грн. 
Ст. 13 Відпускна ціна підприємства, грн. 
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2 РОЗРАХУНОК РІЧНИХ ВИТРАТ НА 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПРИСТРОЮ 

2.1 Розрахунок витрати на усунення 
несправності 

 
Витрати на усунення несправності при нормальних умовах праці і 

погодинно-преміальній системі оплати праці по 3-му розряду розраховується 
за формулою: 

                                )
100

%
1( ..

.
зк

нусгодКЗ
С

ТСC +⋅⋅= ,                               (2.1) 

Де   КЗС  - витрати на усунення однієї несправності, грн.;  
       годС  - годинна тарифна ставка робітника, що усуває несправність, грн; 
       НУСТ .  - норма часу на усунення однієї несправності,год; 
       ..% зкС  - нарахування на зарплату і накладні витрати,%. 

Процент знаходимо за формулою 
                                     '''%%..% ННПобНзкC +++= ,            (2.2) 

де ОБН%  - відсоток обов‘язкових нарахувань на заробітну плату; 
     П%  - процент премії для робітника; 
     'H  - відсоток загальновиробничих накладних витрат з урахуванням 

витрат на утримання і експлуатацію устаткування;   
    ''H  - загальновиробничі накладні витрати.        

%Ск.з.=_________________________= ________% 
 

КЗС = ___________________= ___________ грн  
 

2.2 Річні витрати на усунення відмов 
 
Річні витрати на усунення відмов розраховуються за формулою: 
                            ∑ +⋅⋅⋅= )(0 .... зкелрву СЦLNТС ,                                (2.3) 
де ..вуС - річні витрати на усунення відмов, грн; 
     рТ  - час роботи виробу за рік, год; 
     N  - кількість елементів в схемі, шт; 
     0L  - інтенсивність відмов; 
     елЦ  - ціна елементу, грн. 
Данні розрахунку формули (2.3) знаходяться у таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 Вартість елементів, інтенсивність їх відмов та річні витрати на 
усунення відмов. 

 
 
 
 
СКЗ=_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________= ______ грн. 
  

Назва Тип Кількість, 
шт. 

Інтенсивність 
відмов, 10-6 

Ціна одного 
елементу, грн. 

Конденсатори 

К10-17б    
К50-35    
КМ-5б    

КТ4-25б    

Мікросхеми  

CD4052BE    
TDA4510    
TDA8505    

ЛЗЯМ-0,47-
1150    

Світлодіоди АЛ307БМ    
Котушки ДПМ-0,2    
Резистори С2-23    
 СП3-38а    
Кнопка TS103A-12    
Транзистор КТ3117А    
Роз’єми DSB-37    
Кварцеві 
Резонатори HC49S    

Монтажні 
з’єднання      
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2.3 Витрати на електроенергію 
 
Витрати на електроенергію розраховуємо за формулою: 

                                  ЕефусЕ СФРЗ ⋅⋅=
3

21

K
KK ⋅

⋅ ,                                (2.4) 

де Зе - витрати електроенергії,грн..; 
     устР  - установча потужність приладу, кВт; 
     ефФ  - ефективний фонд робочого часу приладу за рік, год; 
     åc  - ціна 1 кВт/год електроенергії, грн.; 
    1K  - коефіцієнт використання за потужністю,0,9; 
     2K  - коефіцієнт використання у часі, 0,8; 
     3K   коефіцієнт втрат електроенергії в мережі,0,8. 

 
ЗЕ= ______________________ = _______ грн. 

 

2.4 Розрахунок витрат на амортизацію 
Витрати на амортизацію пристрою розраховуються за формулою 2.5 

 
                                              За=ЦхН%/100                                         (2.5) 

 
де Ц – ціна пристрою,грн.; 
    Н% - норма амортизації,%. 

За.б = ______________________ = ____ грн. 
За.пр = ______________________ = ____ грн. 

        
 Результати розрахунку заносимо в таблицю 2.2 
 

Таблиця 2.2- Річні витрати на експлуатацію пристрою 

  

Види витрат Базовий варіант Проектний варіант 
Сума витрат, грн 

1 Річні затрати на усунення 
відмов 

  

2 Затрати на електроенергію   
3 витрати на амортизацію   
Всього ∑ ∑ 
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2.5 Висновки про економічну оцінку 

приладу 

      Увага! Висновки пишемо індивідуально, нижче наведений 

текст розглядати як приклад! 

Виходячи з початкових даних в роботі визначені основні 

економічні показники пристрою, що проектується. 

При базовій відпускній ціні ______ грн.. одержана проектна 

відпускна ціна підприємства _____ грн.. Таким чином, виробництво 

забезпечує відповідний прибуток, що при масовому виробництві 

забезпечить достатню економічну ефективність. 

Виробнича собівартість _____ грн.. говорить про значні ресурси, 

що можуть бути використані для покращення технічних параметрів 

пристрою при збереженні доступної ціни та ринкової 

конкурентоздатності. 

Річні витрати на експлуатацію з урахуванням затрат на ремонти 

___ грн. Такий низький рівень річних затрат на експлуатацію досягнутий 

застосуванням елементної бази високої надійності та малого рівня 

енергоспоживання.  

  

     

КРЕ.0101ХХ.0ХХ.КР 
.Лист 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 



 

Перелік рекомендованої літератури 
 

 

1 Шегда А.В. „Економіка підприємства”, Київ, Знання ,2005р. 

2 Л. І. Шваб – Економіка підприємства, К.: Каравела 2004. 

3 Л. І. Шваб, Г. М. Тарасюк Планування діяльності підприємств К.:  

   Каравела 2004 

4 Отраслевой стандарт. Нормирование сборочных работ. Нормативы 
сбор. работ. 4ГО050012-81 

5 Отраслевой стандарт. Нормирование монтажных работ. 

 4ГО050012-81 

6 О. М. Бандуряка, Я. П. Коробов «фінансова діяльність підприємства» 
К.: Знання, 2005 

7 О. О. Гетьман, В. М. Шаповал – Економіка підприємства – Київ, 
«Центр учбової літератури», 2010 

             8 О. В. Калініченко, О. Д. Плотник – Економіка підприємства»      
Практикум Навчальний посібник. Київ, Кондор, 2012.                             

     

КРЕ.0101ХХ.0ХХ.КР 
.Лист 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 



 

  

     

КРЕ.0101ХХ.0ХХ.КР 
.Лист 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 



 

  



 

  



 

     

КРЕ.0101ХХ.0ХХ.КР 
.Лист 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 


