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ВСТУП 

 

Методичні вказівки розроблено на основі робочої навчальної програми з 

дисципліни ―Техніко–економічне обґрунтування інженерних рішень‖, яка 

затверджена методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Відповідно до навчального плану студенти денної форми навчання за 

спеціальностями: 163 – «Біомедична інженерія», 172 – «Телекомунікації та 

радіотехніка»,  виконують курсову роботу з даної дисципліни на V та VІ курсі 

відповідно впродовж семестру. 

Спеціальності, за якими вчаться студенти факультету електроніки та 

комп’ютерної інженерії, належать саме до галузей, де створюються та 

впроваджуються наукомістка техніка та новітні інформаційні технології, які 

дозволяють забезпечити проґрес у виробничій та невиробничій сферах, 

підвищити конкурентоспроможність виробів, і, як наслідок, досягти 

економічної та соціальної мети, поставленої окремими підприємствами та 

державою в цілому. Вирішити поставлені завдання належить кваліфікованим 

спеціалістам: інженерам–електронникам різних спрямувань. 

Виконання курсової роботи з дисципліни ―Техніко-економічне 

обґрунтування інженерних рішень‖ базується також і на знаннях, набутих 

студентами під час вивчення курсу ―Основи економіки та організації 

виробництва електронних апаратів‖, ―Менеджмент та маркетинг в 

радіоелектроніці‖, та циклів конструкторських, технологічних та 

фундаментальних дисциплін. 
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1  МЕТА ТА ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ Й ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 

 

Метою курсової роботи з дисципліни ―Техніко–економічне обґрунтування 

інженерних рішень‖ є систематизація та закріплення теоретичних знань, 

набутих під час вивчення курсу, здобуття студентами вміння обґрунтовувати 

інженерні рішення, визначати витрати на розробку пристроїв чи систем, та 

інших електронних приладів із застосуванням новітніх технологій, планувати 

виконання дослідно–конструкторських робіт. 

 

Основні етапи підготовки й виконання курсової роботи 

1. Вибір теми та осмислення завдання дослідження. 

2. Підбір та вивчення літературних джерел, збирання та обробка 

інформаційних даних. 

3. Складання плану роботи. 

4. Виконання й оформлення курсової роботи. 

5. Подання на перевірку та рецензування викладачеві (керівнику) роботи. 

6. Заключна доробка роботи після рецензування і підготовка до захисту. 

7. Захист курсової роботи. 
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2  ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

У загальному вигляді основні варіанти тематики курсової роботи, а також 

перелік питань, які повинні бути розглянуті, наступні: 

Тема 1 Функціонально–вартісний аналіз розробленого приладу 

ВСТУП 

1 Аналіз ринку 

2 Функціональний аналіз 

2.1 Обґрунтування функцій об’єкту 

2.2 Обґрунтування системи параметрів об’єкту і визначення відносних 

показників якості 

2.3 Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів 

3 Вартісний аналіз 

3.1 Калькуляція собівартості розробленого приладу 

3.2 Визначення ціни одиниці розробленого приладу 

3.3 Визначення мінімально–ефективного обсягу виробництва приладів 

4 Оцінка конкурентоспроможності розробленого приладу 

4.1 Визначення техніко–економічних параметрів приладу 

4.2 Конструювання еталону конкурентоспроможності приладу 

4.3 Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності 

розробленого приладу 

4.4 Визначення ефективності нового варіанту приладу порівняно з 

базовим 

ВИСНОВКИ 

ЛІТЕРАТУРА 

 

Тема № 2 Бізнес–план проекту (Розробка нового приладу ХХХ) 

Резюме (Концепція бізнесу) 

1 Галузь, фірма та її продукція 

1.1 Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі 

1.2 Опис виробу фірми 

1.3 Аналіз ринку виробу 

2 Маркетинґ–план 

3 Виробничий план 

4 Організаційний план 

5 Фінансовий план 

5.1 План доходів та витрат 

5.2 Графік досягнення беззбитковості 

5.3 Оцінка ризиків та страхування 

5.4 Економічна ефективність капіталовкладень в проект 

ЛІТЕРАТУРА 
 

Студент повинен обов’язково узгодити тему курсової роботи з керівником 

(викладачем) роботи. 
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3  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТРУКТУРНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

У цілому курсова робота повинна складатись із наступних структурних 

елементів: 

– Титульна сторінка. 

– Завдання на курсовий проект (роботу) студента. 

– Зміст. 

– Вступ. 

– Основна частина (розділи) роботи. 

– Висновки. 

– Література. 

– Додатки. 

Форму титульної сторінки курсової роботи наведено в додатку А. На 

титульній сторінці студенту слід указати дату здачі роботи на перевірку. 

Завдання на курсовий проект (роботу) студента виконується згідно зразку, 

заповнення якого наведено в додатку Б. 

Зміст виконується на окремому аркуші, де необхідно вказати нумерацію 

сторінок усіх структурних елементів. 

Вступ (резюме в бізнес–плані) відображає головну сутність роботи, 

забезпечує читача мінімальною інформацією для оцінки результатів, висновків, 

рекомендацій, розкриває необхідність і важливість дослідження, сутність 

проблеми, історію проекту, мету дослідження й гіпотези. Орієнтований обсяг 

вступу: 2 – 3 сторінки. 

У вступі коротко викладають: 

— оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв’язані 

завдання, що існують у певній галузі; 

— світові тенденції розв’язання поставлених завдань; 

— актуальність даної роботи та підстави для її виконання; 

— мету роботи та галузь застосування; 



8 

 

— взаємозв’язок з іншими роботами. 

При виконанні розрахунків необхідно вказати період, коли були взяті ціни, 

тарифи, розцінки тощо. У даних методичних рекомендаціях норми витрат, 

відрахування, податкові ставки, надбавки, посадові оклади тощо наведені 

згідно зі станом на момент підготовки методичних вказівок. У випадку їх зміни, 

потрібно використовувати норми, що діють на момент виконання 

розрахункової роботи згідно з чинним законодавством. 

В основній частині (орієнтований обсяг: 20 сторінок) розглядаються 

поставлені завдання, наведені у вступі; проводяться відповідні економічні 

розрахунки собівартості виробу, його ціни, економічної ефективності тощо. 

На основі проведених економічних розрахунків повинні бути зроблені 

остаточні висновки про доцільність реалізації проекту. 

Висновки розміщують безпосередньо після викладеної сутності звіту, 

починаючи з нової сторінки (орієнтований обсяг: 1 – 2 сторінки). У висновках 

наводять оцінку отриманих результатів роботи або її окремого етапу 

(негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленого 

завдання; можливі галузі використання результатів роботи; наукову, соціальну 

значущість роботи. 

Текст висновків може поділятись на пункти.  

У кінці курсової роботи необхідно вказати список використаної літератури, 

перелік якої повинен бути не менше 15 використаних джерел . 

Додатки наводяться з нового аркуша і нумеруються великими літерами 

українського алфавіту (наприклад, Додаток А, Додаток Б). До додатків 

належить матеріал допоміжного та другорядного характеру. 
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4  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота повинна бути виконана на основі проектованого об’єкта з 

використанням вихідних даних, які студент може отримати згідно з 

проведеними дослідженнями та аналізом аналогічних об’єктів (приладів, 

систем та пристроїв. 

Загальний обсяг курсової роботи повинен становити 20 – 25 сторінок. 

Оформлення розрахункової роботи повинно відповідати вимогам                  

ДСТУ 3008–95 [41, 42]. 

Робота має бути виконана на аркушах форматом А4 (210х297 мм) 

українською мовою за допомогою комп’ютерної техніки на одному боці аркуша 

білого паперу. Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід 

розміщувати на середині рядка й друкувати великими літерами без крапки в 

кінці, не підкреслюючи. Не допускається розміщувати назву розділу, 

підрозділу, пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього 

розташований тільки один рядок тексту. 

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок звіту. Номер 

сторінки на титульному аркуші не проставляють [43]. 

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної 

нумерації стосовно всього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у 

правому нижньому кутку сторінки без крапки в кінці. Розділи, підрозділи, 

пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати 

порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами без крапки. Після 

номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, 2.4 і т.д. 

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, що наводяться в роботі, 

повинні відповідати вимогам стандартів ―Єдиної системи конструкторської 

документації‖ та ―Єдиної системи програмної документації‖. Під ілюстрацією 

розміщують пояснювальні дані (підпис під рисунком). Ілюстрацію позначають 

словом ―Рисунок – …..‖, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після 

пояснювальних даних, наприклад, ―Рисунок 3.1 – Схема розміщення‖. 
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Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. На всі 

таблиці повинні бути посилання в тексті. 

Переліки, за необхідності, можуть бути наведені всередині пунктів і 

підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією 

переліку слід ставити маленьку літеру українського алфавіту з дужкою, або, не 

нумеруючи, – дефіс. 

Формули й рівняння розміщують безпосередньо після тексту, у якому 

вони згадуються, посередині сторінки. Вище й нижче кожної формули або 

рівняння потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Формули й 

рівняння в роботі слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули 

або рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в 

якій вони наведені у формулі або рівнянні. Пояснення значень кожного 

символу і числового коефіцієнта слід надавати з нового рядка. Перший рядок 

пояснення починають з абзацного відступу словом ―де‖ без двокрапки. 

Формули, що слідують одна за одною, й не розділені текстом, відокремлюють 

комою. 

Перелік літературних джерел, на які посилаються в основній частині 

роботи, повинен бути наведений у кінці тексту роботи, після структурного 

елемента ―ВИСНОВКИ‖, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях 

тексту повинні бути посилання. Бібліографічний опис у переліку посилань 

наводять у порядку, у якому вони вперше згадуються в тексті мовою ориґіналу. 

Допускається оформлення переліку посилань в алфавітному порядку (на 

першому місці розміщують законодавчі, нормативні акти, положення, 

інструкції тощо). Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті. 

Додатки слід оформляти як продовження роботи на її наступних сторінках, 

розміщуючи в порядку появи посилань на них у тексті роботи. 

Оформлена робота подається керівникові роботи на рецензування. Якщо є 

зауваження та недоліки, робота повертається для остаточного доопрацювання.  

Після цього за поданням керівника студент захищає роботу.  
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5  МЕТОДИКА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ 

 

5.1  Аналіз ринку 

Потрібно навести характеристику виробу (приладу, системи), ринку збуту, 

конкурентів. Характеризуючи виріб, що проектується та підлягає розробці, 

необхідно висвітлити наступні питання: 

1. Основні техніко–економічні та споживчі характеристики нового виробу. 

2. Чи є виріб, який пропонується, зовсім новим або є модифікацією виробів, що 

вже виготовляються? 

3. Які потреби замовників (покупців) повинен задовольнити пропонований 

виріб? 

4. Хто є потенційним замовником (покупцем) виробу? 

5. На яких ринках буде реалізовуватись даний виріб? 

6. Який очікується попит на даний виріб? 

7. Яким методам продажу виробу слід віддати перевагу? 

8. Як буде організоване сервісне обслуговування (допродажне та 

післяпродажне)? 

9. Які можливі обсяги продажу виробу? 

10.  Хто є головними конкурентами на ринку аналогічних виробів? 

11.  Що являють собою вироби конкурентів (аналоги): основні техніко–

економічні та споживчі показники, дизайн, упаковка тощо? 

12.  Який рівень цін на вироби конкурентів? 

Найсуттєвішими ознаками конкурентних переваг вважають: 

– якість виробу та його надійність; 

– можливість і гарантія вчасного та кваліфікованого сервісного 

обслуговування; 

– цінова політика (знижки, бонуси). 

Здійснюючи аналіз ринку, необхідно також оцінити можливий життєвий 

цикл нового виробу. 

Усе це, взяте разом, забезпечує прийняття рішення про доцільність 

виготовлення нового (модернізованого) виробу. 
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5.2  Функціональний аналіз 

 

5.2.1 Обґрунтування функцій об’єкту 

Функціонально–вартісний аналіз – це метод одночасного і 

взаємозв’язаного дослідження функцій об’єкта і вартості цих функцій. 

На основі вивчення організаційно–економічної сутності об’єкта, що 

досліджується (прилад, система тощо), обґрунтовуються основні функції, які 

буде реалізовувати об’єкт (наприклад, захист інформації, її зчитування або 

обробка тощо). При цьому будують функціональну модель об’єкта (рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функції та варіанти їх реалізації повинні бути чітко і повно описані. Вони 

використовуються для опису морфологічної карти (рис. 5.2). на основі цієї 

карти виконують якісну оцінку варіантів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1 Функціональна модель 

F1 Головна функція: 

F2 F3 F4 Fn ... Основні функції: 

а б в ... 

Допоміжні функції: 

варіанти реалізації 

Рис. 5.2 Морфологічна карта 

F1 

F2 

F3 

Fn 

. 

. 

. 
 

а б в 

а б 

а б в 

а б 
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Для обмеження кількості варіантів, що аналізуються, будують позитивно–

негативну матрицю, в якій оцінюють переваги і недоліки варіантів рішень. 

Результати аналізу подають у таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 Позитивно–негативна матриця варіантів реалізації 

функцій 

ОСНОВНА 

ФУНКЦІЯ 

ВАРІАНТ 

РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

F1 

а   

б   

...   

F2 

... 

а   

б   

...   

 

За даними таблиці 5.1 проводиться порівняльний аналіз всіх можливих 

варіантів реалізації функцій виробу. Варіанти, які мають суттєві недоліки, не 

відповідають з різних причин умовам технічного завдання, виключаються з 

подальшого розгляду. А з варіантами, які лишилися, буде проводитися технічна 

і економічна порівняльна оцінка. 

 

5.2.2 Обґрунтування системи параметрів об’єкту і визначення 

відносних показників якості 

На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізувати 

об’єкт (прилад, пристрій, система), вимог замовника до них, а також умов 

експлуатації об’єкта, визначають основні його параметри, які будуть 

використані для розрахунку коефіцієнта технічного рівня виробу. Система 

параметрів, прийнята до розрахунків, повинна достатньо повно 

характеризувати споживчі властивості виробу (його призначення, надійність, 

економічне використання ресурсів, стандартизація тощо). Чим більше 

параметрів прийнято для оцінювання рівня якості, тим точнішою буде оцінка. У 

будь–якому випадку кількість параметрів повинна бути не менше шести. 

Основні параметри виробу повинні бути достатньо охарактеризовані. 
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Оцінка рівня якості об’єкта (приладу, пристрою, системи) проводиться з 

метою порівняльного аналізу і визначення найбільш ефективного в технічному 

відношенні варіанта інженерного рішення. Таке оцінювання проводиться на 

стадіях створення нового і модернізації діючого виробу, при впровадженні його 

у виробництво, у процесі проведення функціонально–вартісного аналізу тощо. 

Коефіцієнт технічного рівня (КТ.Р.) розраховується для кожного варіанта 

інженерного рішення за формулою: 

ij

n

i

ijjРТ BК
1

.. ,         (5.1) 

ijB  – оцінка і–го параметра якості j–го варіанта виробу в балах; 

    п – кількість параметрів виробу, узяті для оцінювання. 

За наявності кількісної характеристики властивостей об’єкта 

узагальнюючий показник рівня якості – коефіцієнт технічного рівня 

визначається за формулою: 

i

n

i

iРТ qK
1

.. ,          (5.2) 

де ij  – коефіцієнт вагомості і–го параметра якості j–го варіанта в 

сукупності прийнятих для розгляду параметрів якості; 

qi – відносний (одиничний) і–й показник якості. 

Обов’язкова умова: 1.. PTK . 

Для визначення величин параметрів якості в балах Bij необхідно за кожним 

параметром установити його граничні значення (кращі, гірші, середні), які 

беруть на основі літературних даних. Усі ці дані за кожним параметром 

заносять до таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 Основні параметри виробу 

Параметр 
Одиниця 

виміру 

Умовне 

позначення 

Абсолютне значення параметра 

краще середнє гірше досягнуте 

1 2 3 4 5 6 7 

... ... ... ... ... ... ... 
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Відносні (одиничні) показники якості за будь–яким параметром qі 

визначаються за формулами: 

Бi

Hi
i

P

P
q ,           (5.3) 

або:     
Hi

Бі
i

P

P
q /

,          (5.4) 

де HiP , БiP  – числові значення і–го параметра відповідно нового та 

базового виробів. 

Формула 5.3 використовується у випадку розрахунку відносних показників 

якості, коли збільшення величини параметра призводить до покращення якості 

виробу (наприклад, продуктивність виробу), а формула 5.4 – коли зі 

збільшенням величини параметра якість виробу погіршується (наприклад, маса, 

споживча потужність). Значення відносного показника якості повинно бути 

більше одиниці – при покращенні і–го показника якості та менше одиниці – при 

його погіршенні. 

 

5.2.3  Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів 

Вагомість кожного параметра в їх загальній кількості, що розглядаються в 

процесі оцінювання, визначається методом попарного порівняння. Оцінювання 

проводить експертна комісія, кількість членів якої має дорівнювати непарному 

числу (не менше 7 чол.). Експерти повинні бути фахівцями в даній предметній 

галузі. 

Визначення коефіцієнтів вагомості передбачає: 

– визначення міри важливості параметрів шляхом присвоєння їм різних 

рангів; 

– перевірку придатності експертних оцінок для подальшого використання; 

– виявлення та оцінювання попарного пріоритету параметрів; 

– обробку результатів і визначення коефіцієнтів вагомості ( i ). 
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Після детального обговорення та аналізу кожний експерт оцінює міру 

важливості параметрів шляхом присвоєння їм рангів. Результати експертного 

рангування наводяться до таблиці 5.3. 

Перед подальшою обробкою перевіряється рівність суми рангів за кожною 

колонкою (3 – 9). 

Також визначається сума рангів кожного параметра (за рядками): 

N

l

ili rR
1

,          (5.5) 

де ilr  – ранг і–го параметра, визначений l–м експертом; 

     N – число експертів. 

Таблиця 5.3 Результати рангування параметрів 

Номер 

параметра 

Назва 

параметра 

Ранг параметра за оцінкою експерта Сума 

рангів, 

iR  
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Х1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Сума         

 

Використовуючи отримані від кожного експерта результати рангування 

(табл. 5.3), проводиться попарне порівняння всіх параметрів, а результати 

заносять до таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 Попарне порівняння параметрів (приклад) 

Параметри 
Експерти Підсумкова 

оцінка 

Числове 

значення 

коефіцієнта 

переваги (аij) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

х1 і х2 

х1 і х3 

х1 і х4 

....... 

= 

› 

= 

‹ 

› 

› 

‹ 

= 

= 

= 

› 

› 

‹ 

› 

› 

‹ 

= 

‹ 

= 

‹ 

› 

‹ 

› 

› 

0.5 

1.5 

1.5 

х2 і х3 

х2 і х4 

....... 

= 

› 

= 

› 

› 

› 

› 

› 

› 

› 

= 

› 

› 

› 

› 

› 

1.5 

1.5 

х3 і х4 

....... 

› = › ‹ › › › › 1.5 
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Підсумковим оцінкам результатів рангування відповідають наступні 

числові значення коефіцієнта переваги (аij): 

ji

ji

ji

ij

xxпри

xxпри

xхпри

a





5.0

0.1

5.1

, 

де хі та хj  – параметри, які порівнюються між собою. 

На основі числових даних аij в таблиці 5.8 складають квадратну матрицю 

ijaA  (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 Розрахунок вагомості параметрів (приклад) 

хі 

Параметри хj Перша ітерація Друга ітерація 

х1 х2 х3 х4 iB  i  /

iB  /

i  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

х1 1.0 0.5 1.5 1.5 4.5 0.281 16.25 0.28 

х2 1.5 1.0 1.5 1.5 5.5 0.344 21.25 0.36 

х3 0.5 0.5 1.0 1.5 3.5 0.219 12.25 0.20 

х4 0.5 0.5 0.5 1.0 2.5 0.156 9.25 0.16 

УСЬОГО  16.0 1.0 59.0 1.0 

 

Розрахунок вагомості (пріоритетності) кожного параметра i  

проводиться за наступними формулами: 

n

i

i

i
i

b

b

1

,          (5.6) 

n

j

iji ab
1

,          (5.7) 

де ib  – вагомість і–го параметра за результатами оцінок всіх експертів; 

визначається як сума коефіцієнтів переваги ( ija ) даних усіма експертами                  

за і–тим параметром. 

Результати розрахунків заносять до таблиці 5.5. 
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Відносні оцінки вагомості ( i ) розраховують декілька разів, доки наступне 

значення буде незначно відрізнятися від попереднього (менше 5 %). На другій і 

наступних ітераціях значення коефіцієнта вагомості (
/

i ) розраховується так: 

n

i

i

i
i

b

b

1

/

/

,          (5.8) 

де 
/

ib  визначається: 

niniii bababab ...2211

/
,       (5.9) 

У нашому випадку (приклад): 

25.165.25.15.35.15.55.05.41/

1b . 

Відносну оцінку, отриману на останній ітерації розрахунків, беруть за 

коефіцієнт вагомості ( i ) і–го параметра. За абсолютним значенням i  судять 

про вагомість (пріоритетність) певного параметра виробу. 

 

Наприкінці розрахунків, маючи коефіцієнти вагомості i  та відносні 

показники якості iq , визначаємо коефіцієнт технічного рівня (формула 5.2) 
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5.3  Вартісний аналіз 

Аналіз функцій, які реалізуються об’єктом, повинен бути доповнений 

вартісним аналізом. Для цього розраховуються витрати, необхідні для розробки 

або створення виробу, тобто визначається функціонально–необхідна вартість 

виробу за всіма варіантами реалізації функцій, які досліджуються. Якщо 

проводиться функціонально–вартісний аналіз створення нового або 

модернізації діючого виробу (наприклад, розробка приладу, пристрою чи 

системи), то функціонально–необхідні витрати розраховуються згідно з 

прямими калькуляційними статтями витрат (п. 5.3.1). 

 

5.3.1 Калькуляція собівартості проектованого приладу 

Для визначення собівартості одиниці продукції витрати плануються і 

враховуються відповідно до встановленого в галузі переліку статей витрат. 

Розрахунок собівартості одиниці продукції за статтями витрат називається 

калькуляцією. Калькуляція собівартості складається згідно ―Типового 

положення з планування, обліку і калькулювання собівартості (робіт, послуг) у 

промисловості‖[13]. 

Сума за всіма наведеними нижче статтями становить повну собівартість 

пристрою. Статті витрат: 

1. Сировина та матеріали. 

2. Придбані комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги 

виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій. 

3. Основна заробітна плата. 

4. Додаткова заробітна плата. 

5. Відрахування соціальне страхування. 

6. Загальновиробничі витрати. 

7. Виробнича собівартість. 

8. Адміністративні витрати. 

9. Витрати на збут. 

10. Повна собівартість 
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Сировина та матеріали 

Витрати на придбання матеріалів розраховуються згідно норм їх 

використання та цін з урахуванням транспортно–заготівельних витрат за 

формулою (5.10): 

n

i

ммвзтвм іі
РqkC

1

.... ,       (5.10) 

де .мС  – витрати на придбання матеріалів, грн; 

   .. зтвk – коефіцієнт транспортно–заготівельних витрат 

( 1,105,1.. зтвk ); 

   
івмq  – норма витрат і–го матеріалу на одиницю продукції, грн; 

   імР  – ціна одиниці і–го матеріалу, грн. 

Ціни на матеріали визначають за прайс–листами, надрукованими в 

періодичних виданнях або наведені в Інтернеті. 

Розрахунки заносять до таблиці 5.6: 

Таблиця 5.6 – Витрати на матеріали 

Матеріал 
Стандарт 

або марка 

Одиниця 

виміру 

Норма 

витрат на 

виріб 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Сума, 

грн 

1. ...      

2. ...      

Разом      

Невраховані матеріали 

(10 %) 

     

Транспортно–

заготівельні витрати 

( 1,0.. зтвk ) 

     

Всього      

 

Придбані комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги 

виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій 

Витрати за цією статтею розраховуємо аналогічно до витрат на матеріали, 

враховуючи необхідну кількість придбаних виробів, напівфабрикатів та їх цін. 

Розрахунки заносять до таблиці 5.7: 
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Таблиця 5.7 – Витрати на придбані вироби та напівфабрикати 

Вироби, напівфабрикати 
Стандарт 

або марка 
Кількість 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Сума, 

грн 

1. ... 
    

    

2. ...     

Разом     

Транспортно–заготівельні 

витрати ( 1,0.. зтвk ) 

    

Всього     

 

Основна заробітна плата 

Витрати за цією статтею розраховуються за кожним видом роботи 

(операції) залежно від норми часу (нормативної трудомісткості) та погодинної 

тарифної ставки заробітної плати робітників. Витрати на основну З/П 

визначаються за формулою 5.11: 

n

i

iтЗП tСC
іосн

1

. ,        (5.11) 

де 
ітС  – погодинна тарифна ставка для і–го виду робіт (операцій), грн; 

   іt – норма часу для і–го виду робіт (операцій), нормо–годин. 

Перелік робіт (операцій) відповідає технологічному процесу виробництва 

виробу (блока, вузла). Норми часу для монтажних та складальних робіт 

визначаються типовими нормами часу на складально–монтажні роботи 

(додатки Б, В, Г) [22]. 

Розрахунки основної З/П зводять до таблиці 5.8. 

Таблиця 5.8 – Основна заробітна плата 

Найменування 

робіт (операцій) 

Середня 

погодинна 

тарифна ставка, 

грн 

Кількість 

однотипових 

операцій, од. 

Норма часу, 

годин 

Сума, 

грн 

1. ...     

2. ...     

Всього     
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Додаткова заробітна плата 

Витрати за цією статтею визначаються у відсотках до основної З/П. Як 

орієнтована величина, норматив додаткової заробітної плати для 

приладобудівних підприємств може бути прийнятий у розмірі 30 – 40 % від 

основної З/П.  

Витрати на додаткову З/П визначаються за формулою 5.12: 

... осндоддод ЗПЗПЗП СkC ,       (5.12) 

де 
.додЗПk  – нормативний коефіцієнт додаткової З/П; 

   
.додЗПС – витрати на основну З/П, грн. 

 

Відрахування на соціальне страхування 

За діючими на 1.10.2010 року нормативами, відрахування на соцстрах 

складає 37 % від суми основної та додаткової З/П. 

Витрати на відрахування на соцстрах визначається за формулою 5.13: 

..... додосн ЗПЗПстрахсоцстрахсоц ССkC ,      (5.13) 

де ..страхсоцk  – коефіцієнт відрахувань на соціальне страхування 

( 37,0..страхсоцk ); 

 

Загальновиробничі витрати 

Враховуючи, що собівартість пристрою (системи) визначається на ранніх 

етапах його проектування в умовах обмеженої інформації щодо технології 

виробництва на його підготовку, до загальновиробничих витрат відносяться 

також витрати на: 

– освоєння нового виробництва; 

– відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового 

призначення; 

– утримання та експлуатацію устаткування. 
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При цьому загальновиробничі витрати визначаються у відсотках до 

основної З/П. При такому комплексному складі загальновиробничих витрат їх 

норматив на приладобудівних підприємствах досягає 200 – 300 % від              

основної З/П. 

Загальновиробничі витрати визначаються за формулою 5.14: 

.... оснЗПввзвз CkC ,       (5.14) 

де ..ввзk  – коефіцієнт загальновиробничих витрат ( 32..ввзk ). 

 

Адміністративні витрати 

Ці витрати відносяться на собівартість виробу пропорційно основній З/П і 

на приладобудівних підприємствах складають 100 – 200 % від основної З/П. 

Адміністративні витрати визначаються за формулою 5.15: 

.... оснЗПвадмінадмін CkC ,                (5.15) 

де ..вадмінk  – коефіцієнт адміністративних витрат ( 21..вадмінk ). 

 

Витрати на збут 

Витрати за цією статтею складають 2,5 – 5 % від виробничої собівартості. 

Витрати на збут визначаються за формулою 5.16: 

.вирCзбутзбут CkC ,       (5.16) 

де збутk  – коефіцієнт витрат на збут ( 05,0025,0збутk ). 

 .вирCС – виробнича собівартість, грн (в таблиці 5.9). 

Питома вага – величина, що чисельно дорівнює відношенню окремого 

елементу статті витрат до загальної суми повної собівартості (у відсотках). 

Результати виконаних розрахунків заносяться до таблиці 5.9. 
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Таблиця 5.9 Калькуляція собівартості проектованого приладу 

№ Статті витрат 
Сума, 

грн 

Питома 

вага, 

% 

1 Сировина та матеріали   

2 Придбані комплектуючі вироби, 

напівфабрикати, роботи і послуги 

виробничого характеру сторонніх 

підприємств та організацій 

  

3 Основна заробітна плата   

4 Додаткова заробітна плата   

5 Відрахування соціальне страхування   

6 Загальновиробничі витрати   

7 Виробнича собівартість (
.вирCC ) 1+…+6  

8 Адміністративні витрати   

9 Витрати на збут   

10 Повна собівартість ( .CпC ) 7+8+9 100 

 

 

5.3.2  Визначення ціни одиниці проектованого приладу 

В процесі розробки нового приладу розробник (підприємство) повинен 

вирішити ряд питань: окрім процесу проектування, потрібно обрати вірну 

систему ціноутворення на розроблений та виготовлений прилад (систему). 

Складність останнього питання полягає у необхідності забезпечення 

зацікавленості розробника у виробництві, а замовників – у придбанні та 

застосуванні нових, аналогічних пристроїв, тобто пристроїв одного 

функціонального призначення, близьких за технічними характеристиками до 

вже існуючих на ринку. На практиці це питання вирішується шляхом 

розрахунків нижньої та верхньої межі ціни. Вирішувати дане завдання 

необхідно з урахуванням якомога більшої кількості факторів і параметрів 

розробленого приладу, оскільки замовник потребує всебічного захисту своїх 

інтересів, які постійно змінюються під дією фактору часу. 

Окрім визначення нижньої та верхньої межі ціни для розробника також 

важливим є розрахунок ціни, за якої він зможе реалізувати новий прилад на 
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ринку. Ця ціна повинна задовольняти інтереси як розробника, так і замовника; 

вона встановлюється в процесі домовленості між обома сторонами і 

називається договірною. 

 

5.3.3  Розрахунок договірної ціни проектованого приладу 

Ціна приладу ( .догP ) формується на основі економічно обґрунтованої 

собівартості його розробки, норми рентабельності, прибутку (певного відсотку 

торговельної надбавки) та податку на додану вартість: 

ПДВmРСP НентабСдог П ... ,               (5.17) 

або 
100

1 .
.

ПДВтР
СР Нентаб

Сдог П      (5.18) 

де 
ППСС  – собівартість або поточні витрати на розробку та виготовлення 

приладу (системи, пристрою), грн; 

НентабP . – нормативний рівень рентабельності, (дорівнює 15 %, коефіцієнт 

складає 0,15), грн [1, 2]; 

m  – торговельна надбавка ( %125m , або 0,15), грн [1, 2]; 

ПДВ  – податок на додану вартість; згідно [3] %20ПДВ , або 0,2. 

До ціни розробленого приладу (системи, пристрою) входить ПДВ                  

(20 %), проте, якщо розробник є приватною особою, він не є платником 

податку на додану вартість. Тому, в цьому випадку ПДВ не нараховується. 

.догP  повинна відповідати наступній умові: 

..... мвдогмн РРР        (5.19) 

 

 

5.3.4  Розрахунок ціни виробу за методом лімітних цін 

Серед різних методів ціноутворення, на ранніх стадіях проектування, 

досить поширеним є метод лімітних цін. При цьому визначається нижня та 

верхня межі ціни. 
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Нижня межа ціни ( ..мнP ) захищає інтереси розробника або постачальника 

виробу і передбачає, що ціна повинна покрити витрати, пов’язані з розробкою 

та реалізацією пристрою (системи, приладу), і забезпечити рівень 

рентабельності не нижчий за той, що має фірма при виробництві вже освоєного 

пристрою (системи, приладу). Нижня межа ціни ( ..мнP ) визначається за 

формулою: 

100
1...

ПДВ
PP оптмн ,       (5.20) 

де .оптP – оптова ціна фірми, грн; 

ПДВ  – податок на додану вартість, %. 

Необхідність врахування ПДВ виникає внаслідок того, що при 

встановленні верхньої межі ціни та договірної ціни, ціна базового пристрою 

звичайно вже включає цей податок. 

100
1

.

..
Нентаб

пСопт

Р
СР ,       (5.21) 

де 
.пCC  – повна собівартість пристрою, грн; 

НентабP . – нормативний рівень рентабельності, (становить 15 %). 

Верхня межа ціни ( ..мвP ) захищає інтереси замовника виробу і 

характеризується тією ціною, яку замовник готовий сплатити за продукт з 

кращою споживчою якістю. 

Верхня межа ціни ( ..мвP ) визначається за формулою: 

.... РТБмв КРP ,      (5.22) 

де БP – ціна базового виробу або аналогу (знаходиться в інтервалі між 

нижньою та верхньою межею ціни, встановлених на ринку), грн; 

..РТК – коефіцієнт технічного рівня або рівень якості нового варіанту 

пристрою відносно базового, причому, 1.. PTK . 
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i

n

i

iРТ qK
1

.. ,   (5.23) 

де i  – коефіцієнт вагомості і–го параметра якості j–го варіанта в 

сукупності прийнятих для розгляду параметрів якості; 

   qi – відносний (одиничний) і–й показник якості. 

Відносні показники якості за будь–яким параметром qі визначаються за 

формулами: 

Бi

Hi
i

P

P
q

,     (5.24) 

або:    
Hi

Бі
i

P

P
q /

,     (5.25) 

де HiP , БiP  – числові значення і–го параметра відповідно нового та 

базового виробів. 

Формула 5.24 використовується при розрахунку відносних показників 

якості, коли збільшення величини параметра призводить до покращення якості 

виробу (наприклад, продуктивність виробу), а формула 5.25 – коли зі 

збільшенням величини параметра якість виробу погіршується (наприклад, маса, 

споживча потужність). 

В таблиці 5.5 наводять параметри базового та нового прибору                       

(колонки 3,4), а також визначають і записують в таблицю відносні показники 

якості (колонка 5). 

Таблиця 5.5 – Відносні показники якості та результати рангування 

№ 

п/п 
Параметри 

Варіанти 
Віднос–

ний 

показник 

якості, 

qi 

Ранг параметра за 

оцінкою експерта 

Сума 

рангів, 

iR
 

Базовий Новий 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Проводиться також експертне рангування параметрів шляхом присвоєння 

їм рангів за 5–ти бальною системою. Результати записують в цю ж таблицю 

(стовпчики 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Перед подальшою обробкою перевіряється 

сума рангів за кожним стовпцем (6 – 12). 

Визначення можливості використання результатів рангування параметрів 

для подальших розрахунків проводять на підставі розрахунку коефіцієнта 

конкордації (узгодженості) експертних оцінок. Для цього: визначають суму 

рангів кожного показника (за рядками): 

N

l

ili rR
1

,     (5.26) 

де ilr  – ранг і–го параметра, визначений l–м експертом; 

       N – число експертів. 

Використовуючи отримані від кожного експерта результати рангування 

(таблиця 5.5), проводиться попарне порівняння всіх параметрів, а результати 

заносяться в таблицю 5.6 (колонки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Таблиця 5.6 – Попарне порівняння параметрів (приклад) 

Параметри 
Експерти 

Підсумкова 

оцінка 

Числове 

значення 

коефіцієнта 

переваги (аij) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

х1 і х2 

х1 і х3 

х1 і х4 

....... 

= 

› 

= 

‹ 

› 

› 

‹ 

= 

= 

= 

› 

› 

‹ 

› 

› 

‹ 

= 

‹ 

= 

‹ 

› 

‹ 

› 

› 

0.5 

1.5 

1.5 

х2 і х3 

х2 і х4 

....... 

= 

› 

= 

› 

› 

› 

› 

› 

› 

› 

= 

› 

› 

› 

› 

› 

1.5 

1.5 

х3 і х4 

....... 

› = › ‹ › › › › 1.5 

 

Потім проводиться підсумкова оцінка результатів рангування (стовпчик 9) 

та надається числове значення коефіцієнта переваги (аij) (стовпчик 10) за 

допомогою наступних умов значень цього коефіцієнта: 
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ji

ji

ji

ij

xxпри

xxпри

xхпри

a





5.0

0.1

5.1

 

де хі та хj  – параметри, які порівнюються між собою. 

На основі числових даних аij, наведених в таблиці 5.6, складають квадратну 

матрицю ijaA  (таблиця 5.7). 

Матриця складається наступним чином. Рядок х1: х1 х1=1.0, х1 х2 =0.5 і т.д., 

згідно стовпця 10. 

Рядок х2: х2 х1=1.5, оскільки: х2 більший за х1 згідно значень в першому 

рядку, х3 менший за х1 і т.д. 

Параметрам х1 х1, х2 х2, х3 х3 та х4 х4 надаються значення 1.0. 

Таблиця 5.7 – Розрахунок вагомості параметрів (*приклад*) 

хі 

Параметри хj Перша ітерація 

х1 х2 х3 х4 ib  i  

х1 1.0 0.5 1.5 1.5 4.5 (b1) 0.281 ( 1 ) 

х2 1.5 1.0 1.5 1.5 5.5 (b2) 0.344 ( 2 ) 

х3 0.5 0.5 1.0 1.5 3.5 (b3) 0.219 ( 3 ) 

х4 0.5 0.5 0.5 1.0 2.5 (b4) 0.156 ( 4 ) 

ВСЬОГО: 16.0 1.0 

 

Розрахунок вагомості (пріоритетності) кожного параметра i  

проводиться за наступними формулами: 

n

i

i

i
i

b

b

1

,      (5.27) 

n

j

iji ab
1

,      (5.28) 

де ib  – вагомість і–го параметра за результатами оцінок всіх експертів; 

визначається як сума коефіцієнтів переваги ( ija ) даних усіма 
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експертами за і–тим параметром (в табл. 2.3 рядок з параметром 

х1: визначаємо b1 = 1.0+0.5+1.5+1.5 = 4.5). 

Потім 281.028125.0
16

5.4
i  і т.д.. 

Результати розрахунків заносимо до таблиці 5.7. 

 

Наприкінці розрахунків, маючи коефіцієнти вагомості i  та відносні 

показники якості iq , визначаємо коефіцієнт технічного рівня (формула 5.12) та 

верхню межу ціни (формула 5.11). 

 

Договірна ціна .догP  (5.17 або 5.18) повинна відповідати наступній                

умові (5.29): 

..... мвдогмн РРР      (5.29) 

 

 

5.3.5 Визначення мінімально–ефективного обсягу виробництва 

приладів 

Метод розрахунку мінімально–ефективного обсягу полягає у визначенні 

так званої точки беззбитковості на основі обсягів виробництва та реалізації 

приладів. Аналіз беззбитковості здійснюється через моделювання зв’язку між 

фінансовими результатами підприємства та обсягом виробництва. Сутність 

аналізу беззбитковості полягає у визначенні точки беззбитковості (критичної 

точки), за якої валовий доход від реалізації приборів (виторг від продажу) 

дорівнює валовим поточним витратам (собівартості). Для розрахунку точки 

беззбитковості використовуються алгебраїчні (математичні) та графічні методи. 

Алгебраїчна (аналітична) модель точки беззбитковості. Беззбитковий 

(мінімально–ефективний) обсяг виробництва продукції у натуральному вимірі, 

вище якого виробництво стає рентабельним, визначається таким чином 

(формула 5.30): 
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..

.
.

Спдог

Сп
беззбит

СаР

ХCb
Q

,      (5.30) 

де a  – змінні витрати (на приладобудівних підприємствах ці витрати 

становлять 65 – 75 % від собівартості виробу, 7,0a ); 

b  – постійні витрати (ці витрати становлять 25 – 35 % від собівартості 

виробу, 3,0b ); 

.СпС – повна собівартість одиниці проектованого приладу, грн; 

X  – виробнича потужність підприємства, шт./рік (запланований річний 

обсяг виробництва приладів узгоджується з керівником проекту). 

Графік досягнення беззбитковості – це схема, що показує вплив на 

прибуток обсягів виробництва, ціни реалізації та собівартості проектованого 

приладу (рис. 5.3). На графіку (при перетині ліній TR і TC) знаходять точку 

беззбитковості. За цієї кількості розроблених та реалізованих приладів буде 

досягнуто беззбиткового обсягу виробництва, а подальше збільшення обсягів 

реалізації призведе до появи прибутку. 

Графічна модель точки беззбитковості: 

 
Рис. 5.3 Номограма для визначення мінімально–ефективного обсягу 

виробництва приладів 
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5.4 Оцінка конкурентоспроможності розробленого приладу 

Конкурентоспроможність виробу – це характеристика виробу, яка 

ґрунтується на аналізі його параметрів та показників і дозволяє визначати 

комплекс його порівняльних переваг в конкурентній боротьбі та знаходити 

способи досягнення власних переваг перед конкурентами. 

Особливої актуальності набуває визначення конкурентоспроможності та 

ефективності розробки нових приладів порівняно з існуючими. Порівняємо 

базовий та новий прилади і визначимо конкурентоспроможність та доцільність 

розробки нового варіанту приладу за розробленою моделлю. 

Для розрахунку конкурентоспроможності нового приладу використаємо 

наступний алгоритм: 

1. Визначення основних параметрів базового і нового приладу. 

2. Конструювання еталону конкурентоспроможності приладу. 

3. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності базового і 

нового приладу. 

4. Визначення ефективності нового приладу порівняно з базовим. 

Визначення основних параметрів базового і нового приладу 

В процесі дослідження виділяються основні технічні та економічні 

параметри базового та нового варіантів приладу. Також наводяться додаткові 

функції нового приладу (табл. 5.8 Приклад). 

Таблиця 5.8 – Характеристика основних техніко–економічних параметрів 

базового та нового варіантів виробу 

№ 

П\П 
Назва параметру 

Одиниця 

виміру 

Варіант 

Характе–

ристика 

параметру 

(↑, ↓чи =) 

нового 

варіанту 

відносно 

базового 

базовий новий 

1. Вартість системи грн 11300 11000 ↑ 

2. Вартість операції грн 15000 22000 ↓ 
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3. Кількість функцій системи од. (шт.) 1 3 ↑ 

4. Вага прибору грам 40 40 ↑ 

5. Час операції хв. 20 30 ↓ 

6. 
Зменшення енерговитрат 

інформаційним шляхом 
% 100 86 ↑ 

Виходячи з отриманих результатів, розробка є кращою відносно 

базового варіанту за трьома наступними параметрами: 

1 – Вартість системи; 

3 – Кількість функцій системи; 

6 – Зменшення енерговитрат ЕКС інформаційним шляхом. 

За одним параметром новий і базовий прилад ідентичними (4 – Вага 

прибору), а за параметрами (2 – Вартість операції; 5 – Час операції) він 

поступається базовому. 

Слід відзначити соціальний ефект запропонованого приладу, який 

отримано в результаті появи додаткових функцій та забезпечення 

можливості контролю за станом певного пацієнта. 

 

Конструювання еталону конкурентоспроможності розробленого приладу 

Еталоном є точка багатомірного простору (вектор), що утворена за таким 

правилом: серед показників–стимуляторів (здійснюється позитивний вплив на 

конкурентоспроможність) відбираємо дані з максимальним значенням, а серед 

показників де–стимуляторів (здійснює негативний плив на 

конкурентоспроможність) відбираємо дані з мінімальним значенням. 

Визначення еталонного значення наведено в табл.5.9 (стовпчики 3 і 4). 

 

Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності базового і 

нового приладу 

Інтегральний показник конкурентоспроможності відносно еталону ( КСПI ) 

визначається за формулою 5.30: 
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n

i іеталон

іновбаз

КСП
q

q
I

1

.).(

,   (5.30) 

де іеталоніновбаз qq ,)..(  – величини за і–тим параметром відповідно базового, 

нового варіанту приладу та еталону. 

Результати розрахунків заносимо до таблиці 5.9 (стовпчики 5 і 6). 

Проведені розрахунки будуть свідчити про те, що базовий та новий прилад 

може переважати еталон за параметрами. Результатом буде одна із наступних 

умов: якщо .. КСПновКСПбаз ІI  , то базовий прилад перевищує новий 

зразок за конкурентоспроможністю, якщо .. КСПновКСПбаз ІI  , то 

поступається йому, а при .. КСПновКСПбаз ІI , новий прилад знаходиться 

на одному рівні з базовим. 

Таким чином, базовий прилад переважає за параметрами над 

еталоном на 0,48 (якщо значення отримали зі знаком “–”, значить базовий 

прилад є неконкурентоспроможним порівняно з еталоном), а новий – 

переважає еталон на 1,03. Тобто новий прилад є більш 

конкурентоспроможним порівняно з базовим. 

 

Визначення ефективності нового приладу порівняно з базовим 

Загальна ефективність виробництва нового приладу порівняно з базовим 

визначається за формулою 5.20: 

maxmin. ЕфEфЕфзаг    (5.31) 

n

i ібаз

інов

q

q
Еф

1 .

.
min 1

,   (5.32) 

де ібазінов qq .. ,  – величини за і–тим параметром відповідно нового та базового 

варіанту прибору. 
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Проте, якщо серед параметрів є такі, для яких максимальне значення є 

найбільш ефективним, то рівняння 
ібаз

інов

q

q

.

.1  приймає наступний вигляд: 

n

i ібаз

інов

q

q
Еф

1 .

.
max 1

,  (5.33) 

Для розрахунку загальної ефективності визначимо відносне значення 

параметрів нового приладуу відносно базового (табл.5.9, стовпчик 7). 

Розраховуємо ефективність окремого параметру нового приладуу за 

формулами 5.32 і 5.33, результати розрахунків заносимо до таблиці 5.9         

(стовпчики 8 і 9): 

1 параметр: оскільки в новому приладі вдалось зменшити загальну вартість 

системи, виграш від цього склав: 1 – 0,97 = 0,03. 

2 параметр: проте відбулося збільшення вартості операції, тому програш нового 

прибору складає: 1 – 1,47 = – 0,47. 

3 параметр: збільшення функцій приладу призводить до виграшу в розмірі: (3 – 

1= 2) 2–х додаткових функцій приладу. 

4 параметр: лишився незмінним (1 –1 = 0). 

5 параметр: впровадження додаткових функцій призводить до збільшення часу 

операції на 0,5 (1– ,5 = – 0,5). 

6 параметр: вдалось зменшити енерговитрати, виграш склав 1 – 0,86 = 0,14. 

Таблиця 5.9 – Визначення параметрів конкурентоспроможності та 

показника ефективності 

№ 

 п/п 
Назва 

параметру 

Еталонне 

значення 
Варіант 

ібаз

інов

q

q

.

.
 

ібаз

інов

q

q

.

.1
 

1
.

.

ібаз

інов

q

q  

max або 

min іеталон

ібаз

q

q .  
іеталон

інов

q

q .  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Вартість 

системи 
min  11000 – 1,03 + 1 0,97 0,03  

2. 
Вартість 

операції 
min  15000 + 1 – 1,47 1,47 –0,47  
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3. 

Кількість 

функцій 

системи 

max 3 – 0,33 + 1 3  2 

4. Вага прибору min 40 + 1 +1 1 0  

5. Час операції min 20 + 1 – 1,5 1,5 0,5  

6. 

Зменшення 

енерговитрат 

інформаційним 

шляхом 

min 86 – 1,16 + 1 0,86 0,14  

 ВСЬОГО   0,48 1,03  1,2 

 

Відповідно до цього, загальна економічна ефективність складе: 

2,114,0)5,0(02)47,0(03,0.загЕф  

Таким чином, ефективність виробництва нового приладу відносно 

базового складає 1,2 або в відсотковому виразі: 101,2 %. 
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5.5  Бізнес–план розробки нового приладу (пристрою, системи) 

Основним інструментом реалізації інвестиційного проекту є бізнес–план, 

що являє собою техніко–економічне і фінансове обґрунтування ефективності 

інвестицій у новий проект. 

Бізнес–план є важливим документом, який переконливо демонструє 

здатність підприємства виготовити і (що найголовніше) реалізувати достатню 

кількість виробів. При цьому розміри прибутку і повернення капіталовкладень 

повинні задовольняти потенційних інвесторів. 

Бізнес–план має таку структуру: 

 Титульна сторінка: вказується назва та адреса фірми, імена та адреса 

засновників, сутність проекту, який пропонується, вартість проекту, посилання 

на секретність. 

 Резюме: бізнес–план має починатися саме з резюме, іншими словами: 

висновків (1–2 сторінки), хоч писати їх слід в останню чергу. Резюме — це 

самостійний документ майже рекламного характеру, з основними концепціями 

бізнес–плану. Саме цю частину читають бiльшiсть потенційних iнвесторiв. Для 

того, щоб зацікавити можливих партнерів, потрібно обов’язково розглянути 

основні положення проекту, який пропонується: 

– обґрунтування мети і завдання проекту; 

– чим буде займатися підприємство (фірма); 

– найменування виробу, що планується виготовляти; 

– зазначити загальну вартість проекту та за рахунок яких коштів 

передбачається його реалізація (власних, залучених); 

– сума та передбачені терміни погашення кредиту; 

– напрямки вкладення позичених коштів; 

– умови та гарантії повернення залучених коштів; 

– інші можливі інвестори проекту; 

– обсяг власних коштів; 

– очікуваний попит на продукцію та прогнозовані обсяги збуту на 

найближчі 3 роки; 
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– очікувані фінансові результати; 

– термін окупності даного проекту та строк його реалізації; 

– аргументувати досягнення успіху даного проекту. 

 

 Галузь, фірма та її продукція: 

– провести аналіз стану справ у галузі (визначити поточні тенденції та 

тенденції її розвитку, потенційних конкурентів та потенційних 

замовників); 

– навести характеристики продукції конкурентів, рівень їх цін, сервісного 

обслуговування, а також їх сильні та слабкі сторони; 

– вказати вплив зовнішніх факторів на виробництво та реалізацію 

розробленого приладу (зміни в технології, соціальні тенденції, основні 

економічні та політичні зміни); 

– вказати відомості про адміністративний та виробничий персонал, 

відомості про самого підприємця та його партнерів, приміщення під офіс 

та обладнання для нього); 

– навести характеристику приладу (пристрою, системи), що 

розробляється, а також супроводжуючих послуг (технічна підтримка, 

сервісне гарантійне та післягарантійне обслуговування); 

– вказати потенціал росту, купівельну спроможність замовників тощо. 

 

 Маркетинґ–план. Метою написання цього розділу бізнес–плану є 

інформування потенційних партнерів та інвесторів про труднощі майбутньої 

конкурентної боротьби на тому ринку, куди повинен надійти розроблений 

прилад (пристрій, система); здійснюється оцінювання ринку збуту, ціни; 

досліджуються канали збуту, реклама, прогноз нового виробу, цільові 

показники. Визначається доступність ринку (сеґменту) для підприємства: 

– канали розподілу і збуту прилад (пристрій, система); 

– умови зберігання прилад (пристрій, система); 
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– умови сервісного обслуговування (і можливого транспортування)  

приладу (пристрою, системи). 

Важливим також є розгляд концепції соціально–етичного маркетинґу. 

Реалізація цієї концепції передбачає високу відповідальність фірми не лише 

перед окремими клієнтами (замовниками), але і перед суспільством, його 

майбутнім, забезпечуючи як високий рівень життя, так і його високу якість. 

Тому необхідно описати плани щодо зменшення можливої негативної дії на 

довкілля, напрями і терміни реалізації цих планів. 

 

 Виробничий план – опис виробничого процесу (які операції 

передбачається доручити субпідрядникам, характеристика виробничих 

приміщень, верстатів, обладнання, постачальників сировини). Цей розділ 

бізнес–плану готується лише тими підприємцями, які збираються займатися 

виробничою діяльністю. Головне завдання – довести потенційним партнерам 

реальну можливість виробництва потрібної кількості виробів (приладу, 

пристрою, системи) у потрібні терміни і з необхідним рівнем якості. 

Обов’язково потрібно врахувати. 

– вимоги щодо функціонування (вказати, які дозволи, ліцензії та патенти 

необхідні для функціонування запланованого виду бізнесу та реалізації 

розробленого приладу); 

– вимоги щодо приміщення (вказати переваги та недоліки місця 

розташування підприємства); 

– вимоги щодо обладнання (зазначити, яке обладнання необхідне, в якому 

обсязі та за якою ціною); 

– вимоги щодо постачання (навести: загальну характеристику 

постачальників; умови придбання матеріалів та комплектуючих та їх 

доставка); 

– екологічний контроль (вказати, як реалізація проекту вплине на 

навколишнє середовище і чи відповідає проект вимогам чинного 

законодавства і положенням про охорону навколишнього середовища). 
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Дані цього розділу бажано наводити в перспективі на 2–3 роки вперед. 

 

 Організаційний план (характеристика форми власності, відомості про 

основних пайовиків, визначення міри відповідальності партнерів (пайовиків), 

відомості про керівний склад, організаційну структуру, розподіл обов’язків). 

У цьому розділі необхідно: 

– навести організаційну структуру Вашого підприємства, яка чітко 

покаже: хто і чим займатиметься; схему взаємодії всіх відділів та 

підрозділів між собою, координації та контролю їх діяльності; 

– зазначити правовий статус підприємства, тобто вказати організаційно–

правову форму підприємства (іншими словами: форму власності: 

державне, приватне чи колективне підприємство, кооператив, спільне 

підприємство тощо). 

 

 Фінансовий план: полягає у розгляді та розрахунку наступних 

елементів: 

1) розрахувати собівартість та ціну одиниці приладу (пристрою, системи), 

план грошових надходжень та платежів, напрями використання коштів 

(наводиться потреба у фінансових ресурсах); 

2) здійснити оцінювання ефективності інноваційного проекту, тобто 

розрахувати економічну ефективність капіталовкладень (суму інвестицій, 

грошовий потік, чисту теперішню вартість проекту, термін окупності 

проекту, внутрішню норму рентабельності, коефіцієнт вигід/витрат, 

індекс прибутковості); 

3) розрахувати економічну вартість проекту, здійснити оцінювання ризику 

та страхування, якщо воно необхідне (визначаються слабкі сторони 

підприємства (фірми); наводяться дані про можливу появу нових 

технологій; визначаються альтернативні стратегії, а також форми та 

методи страхування);  

4) розробити стратегію фінансування.  
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Методика розрахунку собівартості та ціни приладу (пристрою, системи) 

наведено у п.п. 5.3.1, 5.3.2. 

Дані щодо загальної потреби в капіталі для здійснення проекту 

рекомендується внести до таблиці (табл. 5.10) 

 Таблиця 5.10 Загальна потреба в капіталі 

№ 

п/п 
Статті витрат Сума, грн 

1 Витрати на розробку пристрою  

2 Вартість оренди (придбання) приміщення   

3 Реєстрація бізнесу  

4 Патентування пристрою  

5 Витрати на рекламу  

6 

 

Потреба фінансування на перший період (місяць, 

квартал, рік) 

 

 

7 Запланована ціна реалізації  

8 Запланований прибуток  

9 Податок на прибуток  (Тприб. = 25 %)  

10 Чистий прибуток  

 

Оцінка ефективності проекту здійснюється за допомогою багатьох 

показників, головними з яких є: 

–  Чиста приведена вартість проекту – Net Present Value (NPV) – являє 

собою дисконтовану цінність проекту (поточну вартість доходів або вигід від 

вкладених інвестицій): 

   

T

t
t

T

t
t

i

I

i

ГП
NPV

11

%100
1

%100
1

,       (5.34) 

де ГП – грошові потоки проекту (готівка або робочий оборотний капітал) 

за t рік (включає чистий прибуток та амортизаційні відрахування, які надходять 

у складі виторгу від реалізації приладів), грн; 

І – інвестиційні витрати на проект за t рік, грн; 

і – ставка дисконту, %; 

T – тривалість життєвого циклу проекту, ін. словами: період, на який 

вкладаються кошти, роки; 
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t – порядковий номер року. 

–  Термін окупності інвестицій – Payback Period (РВР) – це час, протягом 

якого грошовий потік, отриманий інвестором від втілення проекту, досягає 

величини вкладених у проект фінансових ресурсів. 

O

O

t

T

t

t

PV

PVI

t
ГП

І
PBP 1

1

0 1 ,      (5.35) 

де ГП  – середньорічна величина грошових потоків за t період. 

       Ot  – номер першого року, у якому: IPV ; 

     PV  – дисконтовані грошові потоки. 

– Коефіцієнт вигід/витрат – Benefit/Cost Ratio (BCR) – це відношенням 

дисконтованих вигід до дисконтованих витрат: 

T

t

T

t
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і

І

і

ГП

I

PV

BCR

1
t

t

1
t

t

1

1

1

1

.                (5.36) 

– Індекс прибутковості – Profitability Index (РІ) є відношенням суми 

наведених ефектів (різниця вигід – ГП і поточних витрат – С) до 

величини інвестицій: 

T

t і

СГП

І
PІ

1
t

%100
1

1
.      (5.37) 

РІ тісно пов’язаний з NРV. Якщо NPV позитивна, то й РІ > 1, і навпаки, 

якщо РІ < 1 – неефективний і, якщо РІ = 1, проект ефективний. 

Фінансовий план містить також розрахунок точки беззбиткового 

виробництва (п. 5.3.5).  

Оцінка ризику є однією з найбільш складних і найменш точних елементів 

фінансового аналізу. Необхідно найбільш точніше визначити всі непередбачені 

обставини, які можуть виникнути в майбутньому процесі реалізації проекту і 

негативно вплинути на його завершення. 
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У даному розділі необхідно розглянути перелік наступних можливих 

ризиків: 

1. Ринковий ризик: чи в майбутньому існуватиме ринок; чи буде ринок 

зростати такими темпами, які сприятимуть Вашому бізнесу. 

2. Ризик конкуруючих технологій: чи зможе Ваш конкурент розробити 

технологію, яка зробить Вашу застарілою; чи може яка–небудь нова технологія 

перешкодити підприємству успішно виконати намічене. 

3. Ризик завершення або технічний ризик: чи є досить надійними 

пропонований проект, технологія або предмет діяльності. 

4. Зовнішній ризик: яка ймовірність того, що хтось або щось (уряд 

профспілки, субпідрядники, транспорт тощо) зупинить або уповільнить роботу 

підприємства; чи є у Вас пропозиції для вирішення цих проблем. 

5. Внутрішній ризик: чи досить у Вас персоналу, аби підприємство могло 

нормально функціонувати; якщо немає, чи є можливість його отримати 

вчасчасно і на вигідних умовах. 

6. Політичний ризик: чи існує, або очікується, яка–небудь урядова 

постанова, яка може перешкодити успіху; чи будуть отримані, коли це буде 

потрібно, обов’язкові дозволи від спеціальних органів, наприклад, управління 

охороною довкілля, та органів охорони здоров’я тощо. 

7. Ресурсний ризик: чи матиме місце достатня кількість клієнтів, 

матеріалів або продукції протягом періоду, погашення витрат, що істотно 

перевищує терміни фінансових ресурсів; чи досить у партнерів фінансових, 

людських та інших ресурсів для повного завершення наміченого проекту. 

8. Ризик капітальних вкладень: чи зможе інфляція, зміна валютних курсів 

або політики уряду істотно вплинути на обсяг інвестицій; яка ймовірність того, 

що в результаті цих змін Ви повністю або частково втратите свій капітал. 

Необхідно дати обґрунтування щодо зменшення ризику і втрати. 

Обґрунтування повинно складатися з двох частин, у першому з яких 

вказуються організаційні заходи профілактики ризику, а в другій  – програма 

страхування від ризику. 
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Страхування ризику забезпечується за допомогою наступного алгоритму: 

1. Визначити обсяг і структуру матеріальних активів, яким загрожує ризик 

втрати або пошкодження. 

2. Виділити ті ризики, яких можна уникнути, приймаючи певні запобіжні 

заходи; підрахувати витрати на здійснення цих заходів. 

3. Вирішити, який вигляд страхування (загальний або спеціальний) може 

краще захистити Ваш проект при менших витратах порівняно з витратами на 

заходи обережності. 

4. Прорахувати доцільність страхування: якщо витрати на страхування 

більші, ніж витрати на організацію запобіжних заходів, обміркуйте, чи варто 

витрачати час і кошти. 

Страхування розробленого приладу (пристрою чи системи) від 

неправомірного привласнення доцільно підкріпити ппааттееннттоомм, оскільки в 

такому випадку розробник отримує юридичне право власності на розроблений 

та виготовлений прилад. 

 

 Додаток (наводяться копії ліцензій, патентів, контрактів, сертифікатів, 

листи та інше ділове листування, копії документів, з яких узято вихідні дані, 

прейскуранти постачальників тощо). 

 

Необхідно також здійснити екологічну та соціальну експертизу 

майбутнього проекту та зробити загальні висновки. 
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6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Загальна оцінка,яку може отримати студент, за виконання курсового 

проекту становить 100 балів та складається із чотирьох основних частин: 

 зміст та оформлення пояснювальної записки,  

 представлений на захист ілюстративний матеріал, 

 захист проекту, 

 відповіді на додаткові запитання підчас захисту. 

Пояснювальна записка повинна містити детальний опис ходу виконання 

всіх пунктів, зазначених у п.5 даних методичних вказівок, з дотриманням 

діючих норм та стандартів на оформлення технічної документації. 

Представлений на захист ілюстративний матеріал повинен достатньою 

мірою відображати хід виконання курсового проекту.  

 У доповіді під час захисту студент повинен продемонструвати теоретичні 

та практичні знання в собівартості та ціноутворенні електронних пристроїв.  

У разі успішної відповіді студента на додаткові питання, що виявлять його 

поглиблені знання щодо собівартості та ціноутворенні електронних пристроїв, 

студент може отримати додаткові бали під час захисту. Розподіл балів за 

відповідними складовими частинам наведено у табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 – Нарахування балів для оцінювання курсового проекту 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 

Захист 

роботи 

Відповіді 

на 

додаткові 

питання 

Сума 

до 40 до 20 до 30 до 10 100 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки розрахункової роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 

 
 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
 

з навчальної дисципліни “Техніко–економічне обґрунтування інженерних 

рішень” 

на тему: “Бізнес–план проекту (Розробка системи аутентифікації особи)” 
 

 

 

 

 

 

Студента (ки) ____курсу _____групи 

рівень освіти ____________________ 

спеціальність ____________________ 

________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по–батькові) 

Керівник ________________________ 
   (Прізвище, та ініціали, посада, вчене звання, наук. ступінь) 

Національна шкала_______________ 

Кількість балів ____ Оцінка ЄКТС___ 

 

Члени комісії 

__________   _____________________ 

__________   _____________________ 

__________  ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Кременчук 2018 
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Додаток Б 

Зразок оформлення завдання до курсової роботи 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені Михайла Остроградського 

 

Кафедра _________________―Електронні апарати”________________________ 

Дисципліна ____―Техніко–економічне обґрунтування інженерних рішень”_____ 

Спеціальність __163 – “Біомедична інженерія”_________________________ 

Курс ____V_____   група_____БМІ-16-1м____  семестр ______10_____________ 

 

ЗАВДАННЯ 

на курсовий проект (роботу) студента 

 

_______________________Іванова Олексія Івановича_______________________ 

1. Тема роботи__ Бізнес–план проекту (Розробка системи аутентифікації 

особи) ______________________________________________________________ 

 

2. Строк здачі студентом закінченої роботи         20.04.2017 р.________________ 

3. Вихідні дані до роботи __Технічна документація (технічні норми) для 

процесу розробки пристрою (системи); розрахункові 

формули_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають 

розробці)  _Галузь, фірма та її продукція.  Маркетинґ–план.  Виробничий план.  

Організаційний план.  Фінансовий план___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

Графік досягнення беззбиткового обсягу виробництва______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Дата видачі завдання  ___11.02.2017  р._________________________________ 
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Зворотній бік ЗАВДАННЯ 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ Назва етапів курсового проекту (роботу) 

Строк 

виконання 

етапів проекту 

(роботи) 

Примітка 

1. Вибір теми курсової роботи 11.02.2017 Виконано 

2. Аналіз поставленого завдання 13.02.2017 Виконано 

3. 
Підбір та вивчення літературних джерел 

за темою курсової роботи 
15.02.2017 Виконано 

4. Складання плану курсової роботи 24.02.2017 Виконано 

5. Робота над розділами курсової роботи 27.02.2017 Виконано 

6. Робота над вступом та висновками 18.03.2017 Виконано 

7. 

Робота над оформленням курсової 

роботи та її подання на перевірку 

керівнику 

23.03.2017 Виконано 

8. 
Заключна доробка курсової роботи після 

перевірки та підготовка до захисту 
15.04.2017 Виконано 

9. Захист курсової роботи 20.04.2017 Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

Студент_____________________     _____________________ 
(Підпис)       (Прізвище, ініціали) 

 

 

Керівник _____________________    _____________________ 
(Підпис)       (Прізвище, ініціали) 

 

«____» ___________  20___  р. 
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Додаток В 

Типові норми часу на підготовку та монтаж мікросхем 

Номер 

позиції 
Операція та її зміст Устаткування та інструмент 

Штучний 

час, хв. 

1. 
Підготовка мікросхем до 

монтажу 

Напівавтомат для підготовки 

та складання мікросхем ГГ–2125 
0,082 

2. 
Також  Пристрій для формування і 

підрізки виводів мікросхем 
0,120 

3. 
Взяти мікросхему, формувати і 

лудити виводи 

Напівавтомат луження 

мікросхем ГГ–2136 
0,110 

4. 
Також Електротигель з 

терморегулятором 
0,053 

5. 

Складальна. 

Взяти мікросхему, встановити 

на печатну плату, зорієнтувати 

згідно ключа і припаяти до 

контактних площадок печатної 

плати 

Електропаяльник; 

Пінцет 
0,990 

6. 

Паяти електропаяльником зі 

спеціальним керном в два 

прийоми 

Електропаяльник зі спец. керном 0,550 

7. 

Взяти прокладку і приклеїти до 

печатної плати. 

Взяти мікросхему, приклеїти до 

прокладки на печатній платі і 

паяти 

Клей, кісточка. 

Електропаяльник ПСН–40 (ГОСТ 

7219–77). 

Пінцет 

1,336 

8. 
Паяти електропаяльником зі 

спец. керном в два прийоми 
Електропаяльник зі спец. керном 0,740 
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Додаток Г 

Типові норми часу на підготовку та монтаж радіоелементів 

Номер 

позиції 
Операція та її зміст Устаткування та інструмент 

Штучний 

час, хв. 

1. 

Підготовка радіоелементів до 

монтажу. 

Взяти коробку з радіоелементами і 

розпакувати. 

Взяти радіоелемент, рихтувати, 

формувати, підрізати, флюсувати 

та лудити. 

Напівавтомат для підготовки 

виводів радіоелементів 
0,1100 

2. 

Взяти коробку з радіоелементами і 

розпакувати. 

Взяти радіоелемент, рихтувати, 

підрізати виводи 

Напівавтомат для підготовки 

виводів радіоелементів з 

циліндричною формою корпуса 

ГГ–2Н–20 

0,0218 

3. 
Також  Пристрій для рихтування і 

підрізки виводів радіоелементів 
0,0440 

4. 

Взяти радіоелемент, формувати, 

підрізати виводи 

Автомат для П–образного 

формування виводів 

радіоелементів ГГ–1611 

0,0190 

5. 

Також 

Луження. 

Взяти радіоелемент, флюсувати і 

лудити виводи: 

 

Пристрій для формування і 

підрізки виводів радіоелементів 

 

0,0760 

6. – з тепловідводом Електротигель 0,0770 

7. – без тепловідвода З терморегулятором 0,0530 

8. – групове  0, 0120 

9. 

Збирання. 

Взяти радіоелемент, встановити 

на печатну плату без зазору 

Пристрій для встановлення 

навісних радіоелементів на 

печатні плати ГГ–1936 

0,0250 

10. Також  Вручну  0,0740 

11. 
Взяти радіоелемент, встановити 

на печатну плату з зазором  
Також  0,0820 

12. 

Взяти радіоелемент, кріпити, 

механічно виводити до шини, 

флюсувати і паяти 

Електропаяльник з 

терморегулятором ПСН–40                            

(ГОСТ 7219–77). 

Пінцет 

0,2700 

13. 

Взяти радіоелемент, вставити 

один кінець в отвір печатної 

плати, другий – механічно 

прикріпити до шини, флюсувати і 

паяти 

Також 0,2060 

14. 

Підпайка. 

Виправити дефекти паяних 

з’єднань після пайки хвилею припою 

Електропаяльник з 

терморегулятором ПСН–40                            

(ГОСТ 7219–77). 

Пристрій для вимірювання 

температури жала паяльника 

ПКТП ГГ 87779–4003 для одного 

виводу 

0,0064 

15. Також  Також для двох виводів 0,0130 
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Додаток Д 

Питома вага складально–монтажних робіт в загальній трудомісткості 

виробництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовано трудомісткість виробництва електронних апаратів можна також визначити за 

наступними даними: 

Вид робіт 

Тип виробництва 

Одиничне та 

мілкосерійне 

Масове та 

крупносерійне 

1. Монтажні 0,13 – 0,2 0,2 – 0,28 

2. Складальні 0,2 – 0,25 0,15 – 0,2 

– заготівельні роботи – 0,2 – 0,4, 

– механічна обробка – 0,3 – 0,4, 

– складальні роботи – 0,2 – 0,4 нормо–години на 1 кг маси конструкції; 

– монтажні роботи – 0,5 – 1,2 нормо–години на кожні 100 точок пайки. 

 

Інші роботи можуть бути прийняті у розмірі 20 – 25 % від сумарної трудомісткості 

врахованих робіт. 
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Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни ―Техніко–економічне обґрунтування інженерних рішень‖ для 

студентів денної форми навчання за спеціальностями: 172 – «Телекомунікації 

та радіотехніка» освітньо-професійна програма «Біотехнічні та медичні апарати 

і системи», 163 – «Біомедична інженерія» освітньо-професійна програма 

«Біомедична інженерія» 

 

 

 

 

Укладач:  Юлія Борисівна Пінчук 

 

Відповідальний за випуск:  О.О. Юрко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _____________. Формат 60*84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ________. Наклад ________ прим. Зам. № _______. Безкоштовно. 

 

 

 

 

Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського 

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 


