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В С Т У П 

 

Перехід до ринкової системи господарювання тісно пов'язаний 

з виникненням та поширенням самостійної ініціативної діяльності 

суб'єктів економічних відносин спрямованої на виробництво 

продукції, надання різноманітних послуг із метою отримання 

прибутку. Підприємства і підприємницький сектор є надійною 

основою формування конкурентного середовища, головним структуро 

утворювальним елементом, рушійною силою розвитку економічної 

системи. Рухливий і динамічний, вік дає змогу вирішувати серйозні 

економічні і соціальні проблеми: сприяє повнішому задоволенню 

потреб споживачів, розвиткові реального сектору економіки,  

розширює можливості працевлаштування населення. 

Зростання ролі підприємництва супроводжується руйнуванням 

установлених мотиваційних механізмів, залучення людей до праці, 

появою особливою форми економічної активності, що передбачає 

докорінну зміну їхньої поведінки. 

Для виконання курсової роботи складено методичні 

рекомендації відповідно до навчального плану i програми курсу 

«Економіка, організація і планування виробництва». 

Завдання методичних рекомендацій – надати допомогу 

студентам у виконанні курсової роботи. 

Методичний посібник може бути використано при вивченні 

теоретичного курсу дисципліни. Курсова робота на тему «Техніко-

економічний розрахунок дільниці в умовах серійного виробництва по 

виготовленню деталі» є продовженням курсового проекту з 

дисципліни «Технологія машинобудування». 
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.1. Мета курсової роботи. 

 Засвоїти та поглибити знання одержані студентами в процесі 

вивчення дисципліни «Економіка, організація та планування 

виробництва» і вміння використовувати їх у роботі машинобудівних 

підприємств; 

 отримати навички самостійної роботи з нормативними 

матеріалами, довідниками, технічною та економічною літературою; 

 навчитись використовувати одержані знання в практичних 

питаннях при організації і планування виробництва. 

Курсова робота – це виконання студентами індивідуального 

завдання з організації і планування виробництва на дільниці, а також 

розрахунок техніко-економічних показників її роботи. 

Курсова робота є завершальним етапом вивчення дисципліни  

«Економіка, організація і планування виробництва» i являє собою 

самостійну роботу студента. 

1.2. Завдання курсової роботи. 

Основне завдання курсової роботи полягає: 

 в організації і плануванні робіт з механічної обробки та 

збиранні вузлів; 

 виборі найбільш раціональної організації виробництва; 

 забезпеченні високих техніко-економічних показників роботи 

дільниці. 

1.3. Вимоги до курсової роботи. 

Текст пояснювальної записки рекомендується виконувати 

в програмі КОМПАС (текстовий редактор) з дотриманням вимог: 

 Шрифт (Gostтип А, курсив, 4 мм). 

 Шаг строк 7 мм. 

 Поле тексту. 

 Абзацний  відступ (15-17мм). 

Дозволяється використовувати текстову частину в програмі 

WORD 2003-2007-2010, з дотриманням вимог:  

 Шрифт (Times New Roman, 14). 

 Інтервал  (одинарний). 

 Поле тексту (25, 25, 10, 15). 

 Абзацний відступ (15 ÷ 17 мм). 
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Зміст пояснювальної записки слід виконувати в таблиці, границі 

якої відсутні, що забезпечує чітке розташування тексту і нумерації 

сторінок відповідно пунктів змісту. Пункти «Вступ», «Інформаційні 

джерела» – не нумеруються. 

Заголовок розділів пишуться великими буквами (без жирного 

напису), по центру, крапка не ставиться. 

Підрозділи пишуться в рівень з текстом з інтервалом відступу, 

виділяють жирним написом, крапка не ставиться. 

Підпункти – в рівень з текстом, без жирного напису, крапка 

ставиться. 

Інтервальні відступи: 

 від заголовка розділу – 2 інтервали; 

 від підзаголовка (підрозділ) – 1 інтервал; 

 від підпункту – без інтервалу. 

Не допускається замикати заголовок розділу або підрозділу 

на кінці сторінки, якщо після цього заголовка йде тільки один або 

жодного рядка тексту. 

Таблиці оформляються за наступними вимогами. 

Слово «Таблиця» пишеться праворуч по тексту, нумерується згідно 

розділу і порядкового номеру (1,2 – розділ 1,  таблиця 2). 

Назва таблиця пишеться на наступній сторінці, по центру, 

жирним написом, крапка не ставиться. 

Продовження таблиці на наступному листі – праворуч пишеться 

«продовження таблиці 1,2» назва пишеться, головка таблиці  

повторюється. Аналогічно оформлюється закінчене таблиці. 

Всі написи у таблиці повинні бути паралельні основному 

напису. 

Схеми, ескізи повинні займати не менше 1/3 листа, мати 

нумерацію згідно розділів та порядкового номера. Підписуються 

«рис 2,1». 

Формули виставляються по центру тексту і обов’язково повинні 

мати пояснення кожної складової. Числові значення підставляють у 

формулу після пояснення, проміжні розрахунки не записуються. 

Посилання на джерела, з якого використана формула – 

в квадратних дужках. 

Розрахунково-пояснювальна записка повинна мати розділи, 

розміщені в такій послідовності (додаток 2). 
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1.4. Критерії оцінювання якості курсових робіт та їх захисту. 

Для оцінювання якості курсових робіт та рівня їх захисту 

враховується комплекс показників: 

 якість курсової роботи; 

 доповідь та відповіді на питання; 

 відгук (рецензія) керівника. 

1. Якість курсової роботи. 

Враховується зовнішній вигляд графічної частини пояснювальної 

записки, технологічної документації; додержання норм ЄСКД, ЄСТД; 

стиль викладу та грамотність текстової частини проекту. 

1.1. «Високий рівень», що відповідає оцінці «Відмінно». Якісно 

виконана курсова робота при відсутності суттєвих зауважень зі сторони 

нормо контролю та зразковій стилістиці і орфографії; грамотне володіння 

технічними термінами в пояснювальній записці. Зміст записки повністю 

відповідає завданню. 

1.2. «Достатній рівень», що відповідає оцінці «Добре». Курсова 

робота, яка не має суттєвих відхилень від вимог нормо контролю при 

наявності окремих стилістичних та не більше 3 – 4 орфографічних 

помилок. 

1.3. «Середній рівень», що відповідає оцінці «Задовільно». 

Курсова робота має суттєві відхилення від ЄСКД у пояснювальній 

записці і при наявності окремих стилістичних та не більше 5 – 10 

орфографічних помилок. 

2. Доповідь та відповіді на питання. 

Якість доповіді оцінюється з урахуванням уміння студента у 

відведений час грамотно викласти суть курсової роботи, її переваги в 

порівнянні з прототипом, ефективність впровадженням. 

2.1. «Високий рівень», що відповідає оцінці «Відмінно». Доповідь 

містить всі необхідні компоненти: постановку задачі, стан питання, 

альтернативні шляхи вирішення, найбільш прийнятий варіант і його 

переваги, уміння зробити висновки. 

2.2. «Достатній рівень», що відповідає оцінці «Добре». Доповідь, 

в якій не висвітлені всі необхідні розділи, мають місце окремі невдало 

побудовані речення або звороти мови при умові, що основна мета роботи 

викладена достатньо ясно. 

2.3. «Середній рівень», що відповідає оцінці «Задовільно». 

Доповідь плутана, без чіткого плану при умові, що студент орієнтується 

у виконаній роботі і виклав суть особистого внеску в курсову роботу. 
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3. Відгук керівника. 

Цей показник оцінюється керівником і враховує регулярність 

роботи студента над курсовою роботою та його уміння самостійно 

виконувати розрахунки. 

3.1. «Високий рівень», що відповідає оцінці «Відмінно». Студент 

регулярно відвідував консультації, вчасно виконував кожний з етапів 

проекту, проявив уміння самостійно працювати з науково-технічною 

літературою, виконував завдання керівника на рівні «що зробити», і 

може самостійно працювали на ПЕОМ. 

3.2. «Достатній рівень», що відповідає оцінці «Добре». При 

наявності незначних відхилень від графіка виконання проекту, у випадку 

пропусків (без поважних причин) не більше 25% загальної кількості 

консультацій, якщо студент показав недостатню здатність самостійно 

знаходити і розбиратися в теоретичній літературі з питаннями, що 

стосуються теми проекту. 

3.3. «Середній рівень», що відповідає оцінці «Задовільно». 

Студент пропустив до 50% консультацій, відстав від графіка виконання 

курсової роботи більше, ніж на 10 днів вагається при складанні 

розрахункових схем, прийнятті конструктивних рішень, працює з 

керівником в режимі «як зробити». 

Курсова робота оцінюється як сума добутків двох чисел, одне з 

яких – це кількість балів, отриманих за кожний показник (5 балів – 

високий рівень, 4 бали – достатній рівень, 3 бали.— середній рівень), 

а друге — ваговий коефіцієнт (наводиться нижче), що відповідає даному 

показнику. Відсутність будь-якого основного показника призводить до 

незадовільної оцінки курсової роботи в цілому. Наявність додаткових 

показників підвищує загальну сумарну оцінку, але не змінює відсутність 

будь-якого із основних показників. За отриманою сумою балів комісією 

виставляється відповідна оцінка при захисті курсового проекту: відмінно, 

добре, задовільно. 

Вагові коефіцієнти кожного показника, 

що оцінюють якість курсової роботи 

 

Показник 

Якість курсової 

роботи 

Доповідь, 

відповіді 

Відгук 

керівника 

Ваговий 

коефіцієнт 
2 1 1 
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2. РОЗДІЛИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
2.1. Організаційна частина. 

2.1.1. Визначення типу виробництва i форм організації робіт 

на дільниці. 

В процесі організації і планування робіт на дільниці необхідно 

перш за все визначити тип виробництва і організаційні форми 

виконання технологічного процесу механічної обробки або складання 

вузла. 

В залежності від розміру виробничої програми, характеру 

продукції і інших факторів всі різноманітні виробництва поділяються 

на три основних види: одиничне (індивідуальне), серійне і масове 

(Л.3 ст. 41-44. Л.4 ст. 33-37). 

Виробництво відноситься до того чи іншого типу умовно за 

кількістю продукції одного найменування, що виготовляється за рік та 

за типорозміром (див. додаток №2). 

В цьому розділі студент повинен дати характеристику 

вибраного типу виробництва, обґрунтувавши його застосування. 

Початковими даними для розробки курсового проекту 

з економіки є результати розрахунків з технології машинобудування, 

таблиця 1. 

Таблиця 1 

Зведена таблиця штучного часу. 

№ 

опер. 
о.Т  

хв. 

доп.Т  

хв.  

обс.Т  

хв.  

оп.Т  

хв. 

шт.Т  

хв. 

шт.к.Т  

хв. 

ст.Т  

грн./ч 

відр.Р  

грн. 

         

         

         

         

         

         
 

 

Основні організаційні форми роботи. 

В непоточному виробництві, при якому за кожною операцією, 

вироби виготовляються партіями, обладнання розташоване групами. 

При непоточному виробництві в процесі виготовлення виробів, 

крім основних операцій, передбачаються допоміжні, такі як 
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транспортування партій деталей від верстата або робочого місця 

на технічний контроль в міжопераційну комору і назад. 

Поточним називається такий метод організації основного 

виробництва, при якому операції обробки закріплені за певним 

обладнанням або робочим місцем, розташованим в послідовності 

виконання операцій, а деталь передається з однієї операції на іншу 

зразу ж після виконання попередньої операції за допомогою 

спеціальних транспортних засобів. 

Основою такого методу є поточна лінія для виготовлення 

деталей або складання виробів. 

Види поточних ліній див. Л.4, ст. 45-50. 

 

Основними принципами організації дільниці є такі: 

1. За видами обладнання. 

2. Предметний. 

3. Прямопоточний. 

4. Поточно-серійний або змінно-поточний. 

5. Безперервним потоком. 

Студент повинен обґрунтувати прийняту форму організації 

роботи на дільниці. 

 

2.1.2. Режим роботи дільниці. 

Режим роботи дільниці –– це час роботи обладнання і 

виробничого персоналу. Електромеханічні підприємства, як правило, 

працюють в одну-дві зміни за винятком цехів і дільниць 

з безперервним процесом виробництва, а також унікального 

обладнання, робота якого здійснюється в три зміни. 

Двозмінна робота є найбільш доцільною. 

Довжина зміни визначається Кодексом законів про працю 

України і становить 8 годин при 40-годинному робочому тижні. 

В цьому розділі студенти повинні обґрунтувати прийнятий 

режим роботи дільниці, вказати початок і кінець кожної зміни, 

початок і закінчення обідньої перерви. 

Необхідно встановити дійсний фонд часу роботи обладнання та 

річний фонд роботи робітників. 
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Величина дійсного фонду роботи одиниці обладнання 

визначається за формулою:  

н сдФ Ф К   

де дФ  –– дійсний фонд часу одиниці обладнання, 

нФ  –– номінальний фонд часу, 

сК  –– коефіцієнт корисного використання верстата (робочого місця). 

0 92 0 96с , ,К    

 

 н к в с зм змФ Д Д Д Ч t      

де кД  –– кількість календарних днів у році, 

вД  –– кількість вихідних днів у році, 

сД  –– кількість святкових днів, 

змЧ  –– кількість змін на добу, 

змt  –– довжина зміни (годин). 
 

Для 20 __ року 365 366кД    днів, 104вД  , 7сД   днів. 

Для дільниці з двозмінним режимом роботи: 

 365 104 7 2 8 4064нФ год.         

4064 0 92 3738дФ , год.    

Дійсний фонд часу одного робітника: 

 д к р від пл.н змФ Д Д Д Д t        

де рД  – кількість робочих днів у році, 

відД  – середня кількість днів чергових, додаткових, декретних 

відпусток і відпусток для навчання, 

пл.нД  – середня кількість днів планових, невиходів на роботу без 

поважних причин. 

 254 24 8 8 1776дФ год.        
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2.2. Розрахункова частина 

2.2.1. Розрахунок річного приведеного випуску деталей. 

Розрахунок річного приведеного випуску деталей ведеться 

за формулою: 

60

1
100

д з
пр.

шт.

F К
N ; шт.

а
Т

 


 
 

 

 

де 
зК  – коефіцієнт завантаження устаткування, 

шт.Т  – норма штучного часу на ведучу операцію, 

а  – витрати часу на переналагодження ( 5à % ). 

 

Норма штучно-калькуляційного часу розраховується за формулою: 

пз
шт.к. шт.

пд

Т
Т Т

Т
  , 

де позначення ті самі. 

 

Розраховуємо відрядну розцінку на операцію за формулою: 

60
шт.к. ст.

від

Т Т
Р


 

де ст.Т  – тарифна ставка відповідного розряду. 

 

Результати розрахунків зводимо в таблицю 2. 

 

Таблиця 2. 

Зведена таблиця штучно-калькуляційного часу та 

відрядної розцінки на операцію 

№ 

операції 
о.Т  

хв. 

шт.Т  

хв. 

д.П  

шт. 

шт.к.Т  

хв. 

Розряд 

роботи 
ст.Т  

грн./год. 

відр.Р  

грн. 

005        

010        

015        
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2.2.2. Розрахунок необхідної кiлькостi металорізальних 

верстатів та їх завантаження. 

Розрахунок кiлькостi технологічного обладнання визначається 

за формулою: 

р

д з н

Т
С ; шт.

Ф К К


 
 

де Т – трудомісткість приведеної програми; 

дФ  – дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год.; 

зК  – коефіцієнт завантаження обладнання; 

нК  – коефіцієнт виконання норм. 

60

шт.к. пр.

річн.

Т N
Т ; н/ год.


  

Робимо розрахунок для однієї операції: 

1 05 229000
4034 2

60
річн.

,
Т , н/ год.


   

 

4034 2
1 25

3830 4
р.

,
С ,

,
   

 

Спр. = 2 верст.,  Кз = 0,625 

 

Інші розрахунки заносимо в таблицю 3. 

Таблиця 3 

№ 

операції річн.Т  д.річн.Ф  

год. 

Обладнання 

зК  

р.од.С  пр.од.С  

005 4034 3830,5 1,25 2 0,625 

      

      

      

Разом 36308  9,55 12 0,80 
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Розраховуємо середній коефіцієнт завантаження устаткування: 

1

1

m

р

з.сер. m

пр

С

К

С





 

де рС  – сума розрахункової кількості обладнання 

прС  – сума прийнятої кількості обладнання 

 

На основі зведеної таблиці обладнання і його завантаження 

розробляємо графік завантаження обладнання дільниці. 

зК      

1,0     

0,9    Кз.сер 
     

0,8     

0,7     

0,6     

0,5     

0,4     

0,3     

0,2     

0,1     

    Спр. 

Кількість 
верстатів 1 2 4 3 

Тип та модель 
верстата 

    

Рис 1. Графік завантаження коригованої кількості устаткування 
 

2.2.3. Аналіз можливості багатоверстатного обслуговування. 

Багатоверстатне обслуговування є одним з напрямів підвищення 

продуктивності виробництва, оскільки сприяє скороченню чисельності 

робітників і росту продуктивності праці. 
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Багатоверстатне обслуговування можливе на верстатах з високим 

рівнем автоматизації. 

Деякі операції при багатоверстатному обслуговуванні виконувати 

неможливо, оскільки операції, виконані на цих верстатах з двох та 

більше переходів і безперервним машино-часом, недовготривалі. 

Кількість верстатів-дублерів, які може обслуговувати один 

робітник (Сб.), розраховується за формулою: 

1м.авт.
б.розр.

ручн.

Т
С

Т
   

де м.авт.Т  – машинно-автоматичний час, год. 

ручн.Т  – час виконання різних заходів, а також час для спостерігання 

за роботою верстата i час на перехід від верстата до верстата, хв. 

м.авт. о х.х вТ Т Т Т ; хв.    (див. Табл. 1) 

х.х в .м.допТ Т Т   

 ручн. о.п. пер.доп. т.обсл.Т Т Т Т Т     

0 5 1пер.Т , хв.   

0 786 0 225 1 011м.авт.Т , , , хв.    

0 094 0 05 0 015 0 664ручн.Т , , , , хв.     

1 011
1 2 5

0 664
м.розр.

,
С ,

,
    

 

Для універсальних верстатів 

1о
м.розр.

ручн

Т
С

Т
   

де оТ  – основний час на операцію, хв. 

ручнТ  – ручний час на операцію 

 ручн. шт. о пер.Т Т Т Т    

0 5 1пер.Т , хв.   

 

Розрахунки зводимо до таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Зведена таблиця можливостей 

багатоверстатного обслуговування 

№ операції 
Тип та модель 

верстату 
м.авт.Т  

хв. 

ручн.Т  

хв. 

м.од.С  

м.розр.С  м.пр.С  

      

      

      

 

2.2.4. Розрахунок чисельності робітників дільниці. 

2.2.4.1. Розрахунок чисельності виробничих робітників 

дільниці. 

Чисельність виробничих робітників розраховуємо за кожною 

професією i розрядом (за операціями), виходячи з трудомісткості 

робіт за рік за формулою: 

60
шт.к. пр.

розр.
м мд.р. д.р.

Т N Т
R

F С F С


 


 

де д.р.F  – дійсний річний фонд часу виробничих робітників, год. 

 

Розрахунок ведемо для однієї операції, інші розрахунки 

заносимо до таблиці 5. 

Таблиця 5. 

Розрахунок чисельності виробничих робітників 

№ 

операції пр.од.С  
Професія 

робітника 

Тарифний 

розряд 

Трудомісткість 

робіт 

річн.Т  

н/год. 

д.р.F

год. 
м.од.С  розр.R  

чол. 

Чисельність робітників 

Всього 

У тому числі 

по змінах 

I зміна II зміна 

           

           

Всього           
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Середній розряд виробничих робітників визначається 

за формулою: 

 
1

1

m

вир.

сер. m

вир.

і R

і

R







 

де i – розряд робітника. 
 

Продуктивність праці робітників виробничої дільниці 

визначається за формулою: 

1

річн.заг.

m

вир.

Т
ПП

R




 

2.2.4.2 Розрахунок чисельності допоміжних робітників. 

Кількість допоміжних робітників визначаємо у відсотковому 

співвідношенні від загальної кількості основних виробничих 

робітників: 

для серійного виробництва  15 ч – 25% 

для масового:   30 ч – 50% 

1

15 50

100

m

доп. вир.R R ; чол.


   

Розраховану кількість допоміжних робітників необхідно 

розподіляти за професіями. 

До допоміжних робітників відносяться: 

 слюсар-ремонтник; 

 наладчик технологічного устаткування; 

 транспортний робітник; 

 комплектувальник; 

 роздавальник інструменту та інші. 

 

2.2.4.3 Розрахунок кількості керівників, спеціалістів. 

Кількість спеціалістів та керівників можна розрахувати 

у відсотковому співвідношенні до кількості основних та допоміжних 

робітників: 

Керівники  3 ч – 5% 
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Спеціалісти  5 ч – 10% 

Службовці  2 ч – 3% 

 кер. вир. доп.R =0,05 R R ; чол.   

 спец. вир. доп.R =0,08 R R ; чол.   

 служб. вир. доп.R =0,03 R R ; чол.   

Розраховану кількість спеціалістів, керівників, службовців 

необхідно розподілити за професіями. 

До керівників відносяться:  

 начальники дільниць; 

 старші майстри; 

 майстри. 

Спеціалісти: 

 інженер-технолог; 

 інженер-нормувальник; 

 економіст. 

Службовці: 

 табельник 

 

2.2.5. Розподіл чисельності робітників за категоріями. 

Загальну кількість виробничих і допоміжних робітників, 

керівників і спеціалістів зводимо до таблиці 6. 

Таблиця  6. 

Зведена таблиця працюючих на дільниці 
№ 

з/

п 

Категорія робітника 

Кількість робітників У відсотках 

від загальної 

кількості 
Всього 

У тому числі 

I зміна II зміна 

1.  Основні виробничі робітники     

2.  Допоміжні робітники     

3.  Керівники     

4.  Спеціалісти     

5.  Службовці     

Всього     
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2.2.6. Розрахунок площі дільниці. 

Площа дільниці (S діл.) складається з виробничої  âèð.S  та 

допоміжної  äî ï .S : 

2
вир. .діл. допS S S ; м   

1

m

вир.
і=1

S = Р  

1

m
2

пр.доп.
і=1

Р а b К С ; м     

де а b  – габаритні розміри верстата; 

доп.К  – коефіцієнт допоміжної площі (береться з довідника). 

 

Допоміжна площа розраховується за формулою: 
2

скл. ірк. конт.доп. поб.S   S   S   S .  S ; м     

де скл.S  – площа складу та складу напівготової продукції, м
2
. 

Приймаємо 15% від вир.S  

20 15скл. вир.S ,  · S ; м  

ірк.S  – площа інструментально-роздавальної комори розраховується 

за кількістю робочих місць, виходячи з норми на один верстат: 

для масового виробництва  0,65 м
2
 

для серійного    0,35 м
2
 

2

1

0 35
m

ірк пр.S , С ; м   

де конт.S  – площа контрольного пункту, беремо з розрахунку 6м
2
 

на  одного контролера в найбільшій зміні; 

поб.S  – побутова площа визначається з розрахунку 1,22м
2
 на 

одного робітника в найбільшій зміні. 

2

1

1 22
m

зм.поб. роб.S , R I ; м   

доп.S   

діл.S   
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2.2.7. Організація транспортування деталей на дільниці. 

На вибір транспортних засобів дільниці чинить великий вплив 

характер технологічного процесу, габарити і маса деталей, що 

обробляються, види і кількість обладнання, планування дільниці. 

Типовим міжцеховим транспортом є електрокари. Вони 

використовуються у серійному і масовому виробництвах. 

Електрокари вантажопідйомністю 0,5; 0,75; 1,2 – 3 т виготовляються 

з підйомною і не підйомною платформами і швидкістю руху від 6 

до 15 км/год. 

Як міжопераційний транспорт в механічних цехах можуть бути 

використані конвеєри – стрічкові, пластинчаті, візкові, підвісні. 

 Підвісні ланцюгові конвеєри широко використовуються для 

передачі виробів за робочими місцями. 

 Візкові конвеєри бувають вертикально-замкнені і 

горизонтально-замкнені. 

 рольганги (роликові конвеєри) бувають однорядні і 

дворядні, прямі, кільцеві з приводними стрілками. 

 

Монорельс з тельфером  – можуть бути прямими, 

кільцевими, вантажопідйомністю від 0,25 до 5 тонн. 

Жолоби, лотки, склизи  для руху виробів між робочими 

місцями самосувом за допомогою своєї ваги. 

Мостові крани  на дільницях, де виготовляють важкі 

деталі, 5, 10, 15, 20 тонн; 

Підвісні і поворотні кран-балки з ручними та 

електричними талями вантажопідйомністю 2 тонни. 

Поворотні крани  встановлюють на колонах, які розділяють 

прольоти, виліт крану повинен допускати можливість обслуговування 

двох сусідніх верстатів. 

Для пересування вантажів до 1 тонни використовують малі 

консольні крани вантажопідйомністю 250-1000кг, які 

переміщуються уздовж стін цеху або уздовж лінії колон. 

 

2.2.8. Організація технічного контролю на дільниці. 

В залежності від типу виробництва та прийнятого 

технологічного процесу i характеру оброблюваних деталей 

на дільниці, що проектується, дипломник повинен запропонувати 
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конкретну систему технологічного контролю, в якій передбачається: 

1. Місце контролю – безпосередньо на робочих місцях та 

спеціальних контрольних пунктах, контрольних відділеннях цеху. 

2. Вид контролю – летючий контроль, проміжний контроль, 

остаточний контроль. 

3. Об’єкти контролю – поопераційний контроль, після 

виконання групи послідовних операцій. 

4. Частота контролю – сукупний або вибірковий контроль. 

5. Штат контролерів – узгоджувати з визначення штату 

допоміжних робітників. 

 

 

2.3. Економічні розрахунки виробництва. 

2.3.1. Розрахунок вартості основних матеріалів. 

Витрати основних матеріалів визначають на підставі марки 

матеріалу, виду вихідної заготовки, маси заготовки i маси відходів, 

що реалізуються. 

Вартість матеріалів розраховується за формулою: 

з вiдх.М В В   

рiчн. пр.М М·М ; грн.  

де: М – вартість основних матеріалів на деталь, грн. 

рiчн.М  – вартість основних матеріалів на річний приведений випуск, грн. 

зВ  – вартість заготовки, грн. 

вiдх.В  – вартість відходів на одну деталь, вiдх. 1%, грн.  

oV  – ціна 1 кг відходів, грн. 

oq  – маса відходів на 1 деталь, кг 

 

2.3.2. Розрахунок річного фонду споживання робітників 

дільниці. 

2.3.2.1. Розрахунок фонду споживання основних виробничих 

робітників. 

Для оплати праці робітників на дільниці, що проектується, 

використовується відрядно-преміальна форма оплати праці. Така 

форма оплати праці заохочує до зростання продуктивності праці, 

покращення якості виробів, що випускаються. 
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Фонд заробітної плати виробничих робітників складається 

з основної  о.річн.З  і додаткової  д.річн.З  заробітної плати: 

річн. о.річн. д.річн.З  З  З ; грн.   

Фонд основної заробітної плати виробничих робітників 

визначаємо за формулою: 

о пр.о.річн.З З N ; грн.   

де пр.N  – річний приведений об’єм випуску деталей, шт.; 

оЗ  – основна зарплата виробничих робітників за деталь. 

Основна заробітна плата за деталь розраховується за 

формулою: 

 
1

3
mоп

т пр прод. від. боЗ P К ; грн.       

де 3т  – заробітна плата за тарифом за одну деталь, грн.; 

пр  – коефіцієнт, що враховує приробіток; 

від.P  – відрядна розцінка на операцію; 

оп.Т  – кількість технологічних операцій; 

б.оК  – коефіцієнт, що враховує багатоверстатне обслуговування. 

 

Таблиця 7 

Розрахунок тарифної заробітної плати 

Операція 

Відрядна 

розцінка, 

Рвід, грн. 

Коефіцієнт, 

багатоверстатного 

обслуговування, Кб.о 

Рвід. Кб.о, 

грн. 

    

    

Всього:    

 

Річний фонд додаткової заробітної плати розраховуємо 

в розмірі 12% від основної заробітної плати: 

12

100

о.річн.

д.річн.

З
З ; грн.
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Річний фонд заробітної плати виробничих робітників: 

річн. о.річн. д.річн.З   З   З ; грн.   

Середньомісячна заробітна плата виробничих робітників 

розраховується за формулою: 

1

12
оп

річн.
сер.міс. т

п

З
З ; грн.

R





 

2.3.2.2. Розрахунок фонду споживання допоміжних робітників. 

Розрахунок прямого фонду заробітної плати допоміжних 

робітників здійснюється через ефективний фонд часу роботи одного 

робітника і часову тарифну ставку відповідного розряду. 

ст.доп. доп. д.р.З   Р Ф Т ; грн.    

де 
доп.Р  – кількість допоміжних робітників одного розряду, чол. 

д.р.Ф  – ефективний річний фонд роботи робітника, год. 

ст.Т  – тарифна ставка відповідного розряду. 

Доплати до прямого фонду допоміжних робітників пропонується 

брати в процентах від прямого фонду для слюсарів і наладчиків – 25%, для 

контролерів, транспортних робітників, розподільників робіт, 

комплектувальників – 15%, для комірників, прибиральників – 10%. 

Додаткова заробітна плата визначається в розмірі 810% 

від основного фонду заробітної плати допоміжних робітників. 

Розрахунок річного фонду оплати праці допоміжних робітників 

зводимо в таблицю 8. 

Таблиця 8 

Розрахунок річного фонду оплати праці допоміжних робітників 

 
Алгоритм розрахунку заробітної плати. 

Гр.7 гр.3 · гр.5 · гр.6  
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100
Гр.9  гр.7

% доплат
   

 

Гр.10  гр.7 гр.9   

100

гр.10 %додат. З
Гр. 1

П
1 


 

 

Гр.12  гр.10  гр.11   
 

37 5

100

гр.12 ,
Гр.13 


  

2.3.2.3 Розрахунок фонду споживання керівників, спеціалістів. 

Фонд споживання керівників, спеціалістів розраховується на 

підставі штатного розкладу, середніх посадових окладів і кількості 

робітників кожної групи. Премії для керівників, спеціалістів в фонд 

заробітної плати не включаються. 

Премії керівникам, спеціалістам виділяються із фонду 

матеріального заохочення. 

12осн.ЗП  Р · О · ;  грн.  

де Р – кількість робітників даної групи, 

О – місячний оклад; грн., 

12 – кількість місяців роботи. 

Розрахунок фонду споживання зводимо в таблицю 9. 

 

Таблиця 9 

Розрахунок фонду споживання керівників і спеціалістів. 

Посада 

Кількість 

працівників, 

чол. 

Основний 

Фонд 

зарплати, 

грн. 

Додатковий 

фонд з/п Річний 

фонд з/п 

Відрахування 

на соцстрах. 
в % сума 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Керівники: 

змінний майстер 
      

2. Спеціалісти: 

інженер-технолог 
      

В кінці розрахунків заробітної плати дільниці складаємо 

зведену відомість фонду заробітної плати, таблиця 10. 



 25 

 

Таблиця 10 

Зведена відомість річного фонду споживання персоналу дільниці. 

Категорія 

працюючих 

Кількість 

працюючих, 

чол. 

Основний 

фонд 

зарплати, 

грн. 

Додатковий 

фонд з/п 

грн. 

Річний 

фонд з/п 

грн. 

Середньо- 

місячна 

зарплата, 

грн. 

Відрахування 

на соціальне 

страхування 

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Виробничі 

робітники 
      

2. Допоміжні 

робітники 
      

3. Керівники       

4. Спеціалісти       

Разом       

 

2.3.3. Розрахунок вартості основних виробничих фондів 

дільниці. 

Для здійснення виробничого процесу крім робочої сили 

необхідні засоби виробництва, які складаються з засобів праці 

(основні фонди) і предметів праці (оборотні фонди). 

Основні виробничі фонди дільниці включають в себе будівлі і 

споруди, виробниче, силове обладнання, транспортні засоби, 

інструментальне та інше оснащення, виробничий та господарський 

інвентар. 

Вартість будівлі дільниці визначаємо укрупненим способом 

за формулою: 

дільн. буд.  В  В  · V ;  грн. 

де буд.В  – вартість 1 м
3
 виробничого будинку, грн. 

(для здійснення розрахунків приймаємо вартість 1 м
3
 в розмірі 520 грн.), 

V – об’єм дільниці, м
3
, 

дільн.V S · Н  ;  м
3
 

де Н – висота будівлі, (6 ÷ 8 м). 

Вартість виробничого обладнання визначаємо виходячи 

з кількості обладнання і вартості одиниці обладнання : 
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1

m

пр тріобл.
i

В С Ц К ; грн.


 
  
 

    

де пр.С  – кількість обладнання по кожній операції технологічного 

процесу, од.; 

іЦ  – ціна одиниці обладнання (за даними підприємства або 

довідника); 

тр.К  – коефіцієнт, що враховує витрати на транспортування і 

монтаж обладнання (приймаємо в розмірі 1,1 ÷ 1,15). 

 

Вартість підйомно-транспортного обладнання можна прийняти 

в розмірі 8 ÷ 10% від вартості виробничого обладнання: 

1

0 08 0 1
m

п тр.обл. вир.обл.
i

В , , В ; грн.


    

Вартість енергетичного обладнання розраховуємо, виходячи 

з витрат на 1 кВт встановленої потужності. Можна прийняти 

вартість 1 кВт встановленої потужності в розмірі 450 ÷ 500 грн.  

 
1

450 500
m

вст.енерг.обл.
i

В N ; грн.


    

Вартість інструменту і пристроїв приймаємо в співвідношенні 

до вартості виробничого обладнання. В серійному виробництві 

це становить 10 – 15%, в масовому – 15 – 20%. 

1

0 15
m

інстр. вир.обл.
i

В , В ; грн.


   

Вартість виробничого і господарського інвентарю становить 1 ÷ 2% 

від вартості виробничого обладнання. 

1

0 01 0 02
m

інв. вир.обл.
i

В , , В ; грн.


    

Результати розрахунків вартості основних виробничих засобів 

заносимо в таблицю 11. 
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Таблиця 11 

Основні фонди дільниці 
№ 

з/п 
Назва статей 

Одиниця 

вимірювання 

Загальна 

вартість, грн. 

Питома вага, 

в % 
1 2 3 4 5 

1. Будівля м
3
   

2. Обладнання    

2.1. Виробниче одиниць   

2.2. Енергетичне    

2.3. Підйомно-транспортне    

Всього    

3. Інструменти та оснащення    

4. 
Виробничий та 
господарський інвентар 

 
  

РАЗОМ    

 

2.3.4. Калькуляція собівартості деталі-представника. 

Собівартість продукції – це грошовий вираз витрат 

підприємства на виробництво і реалізацію продукції.  

Повна собівартість (C п) розраховується за формулою: 

п виробничаС   С АВ ВЗ    

 в в о соцстрахвиробнича дС М К Т З З В ЗВ        

де М – витрати на сировину, основні, допоміжні матеріали, купівельні 

вироби та напівфабрикати, грн.; 

оЗ  – основна заробітна плата виробничих робітників, грн.; 

дЗ  – додаткова заробітна плата виробничих робітників, грн.; 

соцстрахВ  – відрахування на соціальне страхування, грн.; 

ЗВ – загально виробничі витрати (розподіляються пропорційно 

до суми основної зарплати, %), грн.; 

АВ – адміністративні витрати (розподіляються пропорційно 

до суми основної заробітної плати, %), грн.; 

ВЗ – витрати на збут продукції (розраховуються у відсотках 

від Свир.), грн.; 

вК  – комплектуючі вироби, грн.; 

вТ  – транспортні витрати, грн. 
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Калькуляція собівартості деталі-представника 
 

1. Назва виробу –– ___________________________ 
(вказати назву своєї деталі) 

2. Одиниця виміру –– одиниць 

3. Підстава розрахунку. 

Таблиця 12 

№ 

з/п 
Елементи витрат 

Сума, 

в грн. 

Питома 

вага, в % 
1 2 3 4 

1.  Основні матеріали. 
  

2.  Комплектуючі вироби.   

3.  

Роботи та послуги промислового 

характеру, виконані сторонніми 

організаціями. 

  

4.  Транспортно-заготівельні витрати. 
  

5.  Всього прямих матеріальних витрат.   

6.  Основна заробітна плата.   

7.  Додаткова заробітна плата.   

8.  Відрахування на соціальне страхування.   

9.  Загальновиробничі витрати.   

10.  Виробнича собівартість.   

11.  Адміністративні витрати.   

12.  Витрати на збут.   

13.  Повна собівартість.   

14.  Накопичення (прибуток).   

15.  Гуртова ціна.   

16.  Податок на додану вартість.   

17.  Відпускна ціна. 
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2.4. Розрахунок економічної ефективності технологічного 
процесу, що проектується. 
Економічна ефективність спроектованого технологічного 

процесу визначається шляхом економічного порівняння виробничого 

варіанта технологічного процесу з базовим варіантом. В порівнянні 

варіантів найбільш економічним є варіант, який має найменшу 

величину приведених витрат. 

Приведені витрати по кожному варіанту визначаються 

за формулою: 

нм.о.річн.n  С Е К;  грн.    

де нЕ  – галузевий нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень (0,16); 

К – капітальні вкладення за варіантами. 
 

Річний економічний ефект Е розраховується за формулою: 

1 2Е П П   

де П1 і П2  – приведені витрати за варіантами. 
 

Термін окупності додаткових капіталовкладень визначається 

за формулою: 

2 1

І ІІ

п.ок.

м.о.річ.н м.о.річ.н

К К
Т ; років

С С





 

Він повинен бути меншим нормативного терміну окупності, 

який дорівнює 6,2 роки. 

Розрахунки зводимо в таблицю 13. 

Таблиця 13 

Умовні позначення 

витрат 

Сума, грн. 

1-й варіант 

(базовий) 

2-й варіант 

(проектний) 

   

   

   
 

Зниження собівартості продукції визначається за формулою: 

 
100І ІІ

І ІІ

ізм ізм
м.о.річ н. м.о.річ н.

об. ізм ізм
річ.н м.о.річ н. м.о.річ н.

С С
а %

С С С
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Підсумок: 

 річний економічний ефект грн.; 

 термін окупності капітальних вкладень років; 

 зниження собівартості. 

 

 

2.5. Основні техніко-економічні показники дільниці. 
 

Техніко-економічні показники зводимо в таблицю 14. 

Таблиця 14 

Назва показників 
Одиниця 

вимірювання 
Показники 

Випуск виробу 

Річний приведений випуск виробів одиниць  

Трудомісткість приведеної програми н/год.  

Собівартість річної приведеної програми грн.  

Обладнання 

Кількість обладнання одиниць  

Середній коефіцієнт завантаження обладнання   

Балансова вартість обладнання грн.  

Середня вартість одиниці обладнання грн.  

Підсумкова потужність обладнання кВт  

Середня потужність на одиницю обладнання кВт  

Виробничі робітники 

Кількість основних виробничих робітників чол.  

Середній розряд виробничих робітників   

Продуктивність праці грн./чол.  

Середньомісячна заробітна плата виробничих 

робітників 
грн. 

 

Собівартість одиниці продукції 

Витрати матеріалів на одиницю грн.  

Трудомісткість одиниці виробу хв.  

Повна собівартість одиниці грн.  

Показники економічної ефективності 

Ріст виробничої праці %  

Зниження собівартості продукції %  

Термін окупності капітальних вкладень років  

Річний економічний ефект грн.  
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Додаток 1 

Тарифні ставки робітників цехів, дільниць, відділів. 

 
Розряди I II III IV V VI VIІ VІIІ… …ХVI 

Міжрозрядні 

коефіцієнти 
1,0 1,2 1,35 1,53 1,7 2,0    

1. Слюсарі 

інструментальники i 

верстатники широкого 
профілю, зайняті на 

універсальних верстатах 

інструментальних та 

інших цехів підготовки 

виробництва при 

виготовленні особливо 

точних, відповідальних i 

складних прес-форм, 

штампів, інструментів, 

верстатники на 

універсальних 
верстатах, зайняті 

виготовленням особливо 

складної продукції, 

слюсарі-ремонтники, 

електромонтери, 

наладчики, зайняті 

ремонтом, наладкою, 

обслуговуванням 

особливо складних 

універсальних верстатів, 

інші 

висококваліфіковані 
робітники, які 

виконують складні i 

універсальні роботи. 

      

   

2. Робітники основного i 

допоміжного 

виробництва 

      

   

3. Робітники, зайняті на 

інших роботах, 

безпосередньо не 

зв’язаних з основним 

характером діяльності 

підприємства 
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Посадові оклади: 

 майстер   – 4400 грн. 

 інженер-технолог  – 4400 грн. 

 контролер ВТК  – 3150 грн. 

 табельник   – 1700 грн. 
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Додаток 2 

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

ВСТУП. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА. 

3.1. Визначення типу виробництва i форм організації робіт на 

дільниці. 

3.2. Режим роботи дільниці. 

2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА. 

3.1. Розрахунок річного приведеного випуску деталей. 

3.2. Розрахунок необхідної кількості металорізальних верстатів 

та їх завантаження. 

3.3. Аналіз можливості багатоверстатного обслуговування. 

3.4. Розрахунок чисельності робітників дільниці. 

2.4.1. Розрахунок чисельності основних виробничих 

робітників. 

2.4.2. Розрахунок чисельності допоміжних робітників. 

2.4.3. Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів, 

службовців. 

3.5. Зведена таблиця працюючих дільниці. 

3.6. Розрахунок площі дільниці. 

3.7. Організація транспортування виробів на дільниці. 

3.8. Організація технічного контролю на дільниці. 

3. ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ВИРОБНИЦТВА. 

3.1. Розрахунок вартості основних матеріалів. 

3.2. Розрахунок фонду споживання робітників дільниці. 

3.2.1. Розрахунок фонду споживання основних виробничих 

робітників. 

3.2.2. Розрахунок фонду споживання допоміжних робітників. 

3.2.3. Розрахунок фонду споживання керівників, 

спеціалістів. 

3.3. Розрахунок вартості основних виробничих фондів дільниці. 

3.4. Калькуляція собівартості деталі-представника.  

4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ПРОЦЕСУ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ. 

5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СПРОЕКТОВАНОЇ 

ДІЛЬНИЦІ. 

Список використаної літератури. 


