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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АЕС – атомна електростанція 

АКТЗ – 
автоматизований інформаційно-управляючий ком-

плекс технічних засобів 

ВВ – внутрішні війська 

ВП «ЗАЕС» – 
відокремлений підрозділ «Запоріжська атомна елек-

тростанція» 

ВП «РАЕС» – 
відокремлений підрозділ «Рівненська атомна елект-

ростанція» 

В/ч – військова частина 

ГУВ та МТЗ 
– Головне управління військового та матеріально-

технічного забезпечення 

ГУВВ – Головне управління внутрішніх військ 

ДПС – державна пркордона служба 

ДСТУ  – Державний стандарт України 

ЄСВ – єдиний страховий внесок 

ЗВ – засоби виявлення 

ЗР – залишковий ресурс 

ЗВТ  засіб вимірювальної техніки 

ІЛМ – інфологічна модель 

ІТЗ – інженерно-технічні засоби 

ІУС – інформаційно управляюча система 

КІТЗ – комплекс інженерно-технічних засобів 

КПП – контрольно-пропускний пункт 

КСС – контрольна смуга сліду 

ЛПФЗ – локальний пульт фізичного захисту 

МАГАТЕ – Міжнародна агенція з атомної енергії 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

НАЕК – Національна атомна енергогенеруюча компанія 

НЗ – навчальний заклад 

НДР – науково-дослідна робота 

НМ – нечітка множина 

НЗВТ – нестандартизований засіб вимірювальної техніки 

ДКР – дослідно-конструкторські роботи 

ПЗ – практичне завдання 

ПО – предметна область 

РПФЗ – резервний пульт фізичного захисту 

РХ – ресурсна характеристика 

СМЯ – система менеджменту якості 

СНУЯЕтаП 
– Севастопольський національний університет ядерної 

енергії та промисловості 
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СУЯ – система управління якістю 

СФЗ – система фізичного захисту 

США – Сполучені Штати Америки 

ТЗ – технічні засоби 

ТО – технічне обслуговування 

ФЗ – фізичний захист 

ЦППК  – Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій 

ЦПФЗ – центральний пульт фізичного захисту 

ЯМ – ядерний матеріал 

ЯО – ядерний об’єкт 

ЯУ – ядерна установка 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Одним з найважливіших інструментів забезпечення міжнародного 

режиму нерозповсюдження ядерної зброї, а також зменшення загрози 

ядерного тероризму є фізичний захист ядерних установок, об’єктів, 

призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими 

джерелами іонізуючого випромінювання. Очевидно, що такі цілі можуть 

бути реалізовані тільки шляхом підготовки та виконання відповідних 

заходів на всіх рівнях: міжнародному, національному (державному) та на 

рівні ядерного об’єкту. Тому актуальним є проведення наукових 

досліджень  та удосконалення методичних підходів до оцінювання якості 

систем фізичного захисту ядерних об’єктів, систематизація вітчизняного 

досвіду оцінювання якості експлуатації інженерно-технічних засобів  

фізичного захисту, охорони ядерних об’єктів, перепідготовки та підвищен-

ня кваліфікації фахівців.  

Існуючі проблемні  аспекти вимагають  удосконалення нормативно-

правової бази, дослідження процесів експлуатації інженерно-технічних за-

собів фізичного захисту ядерних об’єктів з використанням процесного під-

ходу, статистичних методів збору, аналізу і обробки експериментальних 

даних, правил і принципів кваліметрії, процедур, моделей та методів 

оцінки якості експлуатації інженерно-технічних засобів фізичного захисту 

ядерних об’єктів України, на основі яких доцільно розробити практичні 

рекомендації. 

Якість виконання службово-бойових завдань підрозділами з охорони 

ядерних об’єктів значно обумовлена професійним рівнем особового складу 

підрозділів, тому завдання комплектування підрозділів, добору та оцінки 

кандидатів на військову службу за контрактом сержантсько-старшинського 

складу є важливим та актуальним. Існують на сьогоднішній день і пробле-

ми стосовно комплектування підрозділів з охорони ядерних об’єктів. Для 

ліквідації цих недоліків та підвищення ефективності  пропонується вдос-

коналити нормативну базу професійно-психологічного відбору кандидатів 

на військову службу за контрактом в частинах внутрішніх військ з охорони 

ядерних об’єктів з урахуванням їх соціально-психологічних  особливостей; 

провести сегментацію вербувального ринку України.  

Питання ефективності метрологічних робіт ще недостатньо глибоко 

вивчено, відсутні її визначення і тлумачення для всього різноманіття мето-

дів вимірювань, видів вимірювань, засобів вимірювань і вимірювальних 

систем. На сьогоднішній день існує методика розрахунку вартості метро-

логічних робіт. Методики розрахунку економічної ефективності метроло-

гічних робіт на державному рівні та в галузі експлуатації інженерно-

технічних засобів фізичного захисту відсутні. Необхідно забезпечити зни-

ження втрат у господарській системі, що забезпечується створенням  
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правових, нормативних, організаційних, технічних і економічних умов, не-

обхідних для вирішення завдань по отриманню вимірювальної інформації з 

певною точністю та достовірністю, а також прийняттям на підставі цієї 

вимірювальної інформації управлінських рішень. 

Вважаю, що монографія має бути корисною для  фахівців у галузі 

якості, метрологічного забезпечення, експлуатації інженерно-технічних за-

собів систем фізичного захисту ядерних об’єктів, охорони ядерних 

об’єктів, студентів, аспірантів, викладачів, науковців. 

 

Керівник інституту НТІВтаСКС СНУЯЕтаП, 

директор галузевого науково-виробничого  

та навчального центру сертифікації та метрології  

атомно-енергетичного комплексу,  

професор Севастопольського національного 

університету ядерної енергії та промисловості                К.М. Маловик 
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ВСТУП 

 
Складність та багатоплановість цілей та завдань фізичного захисту 

ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших 
джерел іонізуючого випромінювання вимагає чіткого правового та норма-
тивного регулювання, яке повинно здійснюватися з урахуванням міжнаро-
дних зобов’язань України в цій сфері і забезпечувати нормативно-правову 
основу захисту інтересів національної безпеки шляхом створення ефектив-
ної державної системи фізичного захисту ядерних об’єктів.  

Дослідження  якості та ефективності систем фізичного захисту наве-
дено в роботах [1-18 ]та ін. Широко застосовуються методи оцінки ефек-
тивності (аналітичний, метод на основі ланцюгів Маркова, метод імітацій-
ного моделювання), працездатності, вразливості системи фізичного захис-
ту. Інтерпретація результатів перевірок ефективностіі не завжди очевидна. 
Форма представлення результатів перевірок ефективності, працездатності, 
вразливості відрізняється, що ускладнює перевірку достовірності заявле-
них результатів. Відсутні критерії, що встановлюють допустимі границі 
значень частини показників. При проведенні перевірок застосовуються ек-
спертні методи.  

Системи фізичного захисту для різних об’єктів є унікальними, не ти-
повими. Статистичних данних щодо скоєних терористичних актів, дивер-
сій, реалізації проектних загроз стосовно конкретного об’єкту немає, тому 
застосування ймовірносних методів оцінювання не завжди адекватне. В  
дослідженнях та нормативній документації не систематизовані показники 
якості систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, 
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та їх 
елементів, тому дослідження та підвищення якості систем фізичного захи-
сту, розробка номенклатури показників якості, експертних методів їх оці-
нювання є актуальною роботою.   

Ефективність системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних 
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випроміню-
вання значною мірою визначається складом і якістю процесів екплуатації 
інженерно-технічних засобів фізичного захисту. Сама проблема підвищен-
ня ефективності експлуатації інженерно-технічних засобів фізичного захи-
сту ядерних об’єктів характеризується багатоваріантністю як можливих 
напрямків підвищення якості, так і альтернативністю виробничо-технічних 
і організаційно-економічних заходів, що забезпечують досягнення плано-
ваного рівня якості. Нормативно-правові акти у сфері експлуатації інжене-
рно-технічних засобів фізичного захисту ядерних об’єктів носять лише за-
гальний характер, вказують на заходи, які необхідно виконати, але не вка-
зують як їх виконувати, не містять конкретних методик виконання органі-
заційних та інженерно-технічних заходів з експлуатації інженерно-
технічних засобів фізичного захисту та оцінки їх якості.  
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Як відомо, при визначенні факторів, що впливають на якість продукції 
та послуг, при визначенні показників якості, побудові причинно-
наслідкових діаграм виникають труднощі, пов’язані з необхідністю вико-
ристання вузько-спеціалізованих знань в предметній області, що розгляда-
ється, якими не досить глибоко володіє спеціаліст з якості, а спеціалісти 
предметної області не в змозі підібрати та застосувати необхідний інстру-
ментарій для вирішення проблем в сфері якості, стандартизації.  

Дослідження можливостей використання інфологічних моделей пред-
метної області та існуючих на підприємстві баз даних та знань в якості до-
даткового інструментарію є одним із шляхів для вирішення вказаних задач 
з якості та стандартизації, наприклад, для оцінки показників довговічності 
комплексів інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних 
об’єктів.  

Недостатньо глибоко вивчені питання ефективності метрологічних 
робіт. На сьогоднішній день існує методика розрахунку вартості метроло-
гічних робіт, методики розрахунку ефективності метрологічних робіт на 
державному рівні та в галузі експлуатації інженерно-технічних засобів фі-
зичного захисту відсутні. 

Для підвищення якості охорони як елемента системи фізичного захис-
ту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших 
джерел іонізуючого випромінювання необхідно дослідження якості вико-
нання службово-бойових завдань, комплектування підрозділів з охорони  
кадрами, удосконалення процесів оцінювання якості охорони ядерних 
об’єктів, нормативної бази процесів відбору кандидатів на військову служ-
бу за контрактом до частин внутрішніх військ з охорони ядерних устано-
вок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючо-
го випромінювання з урахуванням соціально-психологічних особливостей 
службово-бойових завдань.  

На сьогоднішній день на підприємствах атомно-енергетичного ком-
плексу застосовується нормативна документація, положення, інструкції, 
керівні документи щодо відбору, атестації, навчання персоналу у вигляді 
окремих документів (в тому числі і персоналу підрозділів фізичного захис-
ту, особового складу підрозділів охорони ядерних установок, ядерних ма-
теріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випроміню-
вання), але не застосовуються методи оцінювання конкурентоспроможнос-
ті персоналу, які дозволяють більш комплексно оцінювати конкурентні пе-
реваги та потенційні можливості фахівців щодо роботи на конкретній по-
саді підрозділу фізичного захисту [19].  

Відповідні методики відсутні або вимагають удосконалення. Не існує 
єдиної методології оцінювання конкурентоспроможності персоналу. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації є важливими шляхами           

формування конкурентних переваг фахівців з фізичного захисту, особового 

складу підрозділів з охорони ядерних об’єктів.  
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Навчальний процес в закладах післядипломної освіти має такі особли-

вості як дрібносерійність, велика кількість груп, короткі терміни навчання, 

необхідність розробляння різних навчальних програм на замовлення підп-

риємств, залучення великої кількості викладачів різної кваліфікації на ко-

роткий термін, залучення викладачів з інших навчальних підрозділів або 

навчальних закладів з достатнім педагогічним стажем, високим рівнем 

кваліфікації та досвідом практичної роботи у галузі, тому існує необхід-

ність розробляння та провадження Закону України про перепідготовку та 

підвищення кваліфікації, підвищення якості послуг з перепідготовки та пі-

двищення кваліфікації персоналу  з урахуванням особливостей навчально-

го процесу.  

 
Автор висловлює подяку професору СНУЯЕтаП К.М. Маловику,  
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5. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

5.1. Розрахунок річного економічного ефекту  
від робіт з метрологічного забезпечення 

 

Питання ефективності метрологічних робіт ще недостатньо глибоко 
вивчено, відсутні її визначення і тлумачення для всього різноманіття мето-
дів вимірювань, видів вимірювань, засобів вимірювань і вимірювальних 
систем. 

Оцінка ефективності метрологічних робіт призначена для: 
- економічного обґрунтування програм і планів з удосконалення мет-

рологічного забезпечення виробництва; 
- прийняття рішення про доцільність проведення робіт з метрологіч-

ного забезпечення, включення їх в план, а також для аналізу варіантів тех-
нічних рішень з метою вибору найкращого; 

- оцінки ефективності діяльності метрологічних служб; 
- розробки на підприємствах, в організаціях і галузях методичних до-

кументів, які враховують специфіку оцінки ефективності метрологічних 
робіт, пов'язану з конкретними видами вимірювань та розв'язуваними за-
вданнями з метрологічного забезпечення. 

Економічну ефективність знаходять для визначення доцільності про-
ведених робіт, підвищення економічної вигоди від проведених робіт. 

Дослідження ефективності включає в себе визначення рівня ефектив-
ності, виявлення причин і факторів, що обумовлюють цей рівень, вивчення 
можливостей і резервів, а також способів і шляхів підвищення ефективнос-
ті шляхом поліпшення якості продукції та послуг тим чи іншим способом. 

У процесі дослідження розробляється, вирішується та аналізується 
коло взаємопов'язаних проблем і питань, що дозволяє глибше проникнути 
в природу створюваних виробів і послуг і виявити умови їх функціонуван-
ня, можливі зміни ефективності та визначити доцільність цих змін. Дослі-
дити ефективність метрологічних робіт можна на різних стадіях життєвого 
циклу - при проектуванні, виготовленні, експлуатації. 

На сьогоднішній день існує методика розрахунку вартості метрологі-
чних робіт [179.180,181,182].  

Методики розрахунку ефективності метрологічних робіт на держав-
ному рівні відсутні. 

Головним джерелом формування ефекту є зниження втрат у господар-
ській системі, що забезпечується створенням правових, нормативних, ор-
ганізаційних, технічних і економічних умов, необхідних для вирішення за-
вдань по отриманню вимірювальної інформації з певною точністю та дос-
товірністю, а також прийняттям на підставі цієї вимірювальної інформації 
рішень. 
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Залежно від завдання, для вирішення якого використовується вимірю-
вальна інформація, втрати від похибки вимірювань в господарській систе-
мі класифікуються наступним чином: 

- втрати від похибки вимірювань при вимірювальному контролі пара-
метрів обладнання, вхідному контролі та контролі якості продукції; 

- втрати, що виникають від похибки вимірювань при операціях витрати, 
обліку, дозування, що виключно важливо при роботі з дорогим матеріалом; 

- втрати, що виникають при відхиленні параметрів технологічного 
процесу від оптимальних значень за рахунок похибки вимірювань. 

Економія, одержувана від зменшення похибки вимірювань при вимі-
рювальному контролі параметрів обладнання, вхідному контролі та конт-
ролі якості продукції, може виникати за рахунок: 

- зниження втрат від пропуску бракованих засобів вимірювань та по-
дальшої експлуатації; 

- зниження невиробничих витрат при пропуску дефектних виробів, мате-
ріалів, напівфабрикатів і забракованих придатних при вихідному контролі; 

- зменшення втрат від забракованої придатної продукції при вихідному 
контролі, а також від штрафів та рекламацій за рахунок пропуску дефектної 
продукції в сферу споживання; 

- скорочення витрат при пропуску дефектних деталей та вузлів у ви-
робничий цикл; 

- зменшення збитку від експлуатації дефектної продукції у споживача; 
- підвищення якості продукції та зменшення витрат матеріалів при 

проведенні атестації технологічного обладнання на точність; 
- зменшення часу простою обладнання і втрат від аварій та поломок; 
- зменшення втрат від зниження якості продукції, що випускається і т.д. 
 При вимірах витрати, обліку, дозування підвищення точності вимі-

рювань може призводити до зниження: 
- нормативних втрат при відпуску матеріалів, сировини, напівфабрика-

тів, енергії та готової продукції; 
- розміру штрафних санкцій за недопоставку зазначених матеріальних 

ресурсів; 
- перевитрати матеріальних ресурсів; 
- втрат від неправильного обліку матеріальних ресурсів; 
- втрат від погіршення якості та зниження сортності продукції, що ви-

пускається і т.д. 
 При управлінні технологічними процесами підвищення точності ви-

мірювань може призводити до зниження: 
- витрат матеріальних ресурсів при наближенні вимірюваних парамет-

рів процесів до оптимальних значень; 
- втрат від поломок, аварій устаткування та зменшення його терміну 

служби. 

Річний економічний ефект є одним із показників економічної ефектив-

ності робіт. Визначення річного економічного ефекту ґрунтується на зістав-
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ленні приведених витрат по базовому та новому варіанту [183], які розрахо-

вуються за формулою (5.1): 
 

КЕСЗ н ,                                              (5.1) 
 

де З  - приведені витрати на одиницю продукції, роботи, грн/од; 

С  - собівартість одиниці продукції, роботи, грн/од; 

К  - питомі капітальні вкладення у виробничі фонди, грн. на рік /од; 

 нЕ  - нормативний коефіцієнт економічної ефективності капіталовкла-

день, 15,0нЕ . 

Критерієм економічної ефективності реалізації планованих робіт або 

заходів є мінімум приведених витрат. 

Річний економічний ефект від реалізації робіт чи заходів являє собою 

економію всіх виробничих ресурсів живої праці, матеріалів, капітальних 

вкладень, одержувану в процесі виробництва і застосування одиниці про-

дукції. Розглянемо розрахунок річного економічного ефекту для різних ви-

дів метрологічних робіт. 

 

5.2. Розробка, виготовлення та впровадження нових засобів 

вимірювальної техніки з поліпшеними характеристиками 
 

Джерелами утворення економічного ефекту є: 

- зниження втрат внаслідок похибок вимірювань і контролю, в тому 

числі помилок 1-го та 2-го роду; 

- зниження експлуатаційних витрат на обслуговування засобів вимі-

рювальної техніки за рахунок підвищення їх технічної та метрологічної 

надійності; 

- підвищення продуктивності та зниження трудомісткості контроль-

них операцій. 

Витратами на проведення даних робіт є: 

- передвиробничі витрати на виконання науково-дослідних робіт 

(НДР) та дослідно-конструкторських робіт (ДКР); 

- підготовка виробництва та капітальні витрати на виготовлення засо-

бів вимірювальної техніки; 

- додаткові супутні капітальні вкладення споживача. 

Розрахунок річного економічного ефекту проводиться згідно варіанту 

[183.184,185] за формулами (5.2) - (5.6): 
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еркзрпе1,2 СССССІ  .. ;                            (5.5) 
 

.... ркзврк РЦС  ,                                           (5.6) 
 

де 21,ЗЗ  - приведені витрати в сферах розробки та виробництва базового і 

нового засобів вимірювання, грн/од.; 

21, ВВ - річні обсяги вимірювань в базовому і новому варіантах, вим/рік 

на од.; 

21, РР  - частки відрахувань від балансової вартості на повне відновлення 

(реновацію) базового та нового засобів вимірювань. Розраховують як ве-

личини, зворотні їх термінами служби, визначеним з урахуванням їх мора-

льного зносу, 1/рік; 

)/()( 21 нн ЕРЕР   - коефіцієнт обліку зміни терміну служби нового приладу 

в порівнянні з базовими; 
'

1І , '

2І , - поточні витрати споживача, пов'язані з використанням базового 

та нового засобу вимірювань, наведені до продуктивності нового, грн/рік 

на од.; 
'

1К , '

2К   - супутні капітальні вкладення споживача, приведені до продукти-

вності нового приладу, грн./од.; 

2А  - річний обсяг виробництва нових засобів вимірювань в розраху-

нковому році, од./рік.; 
С  - собівартість засобу вимірювань, грн/од.; 

фК  - капітальні вкладення в виробничі фонди, грн.; 

АКпп 2/  - виробничі витрати на НДР і ДКР, віднесені до двохрічного обся-

гу випуску приладів, грн/рік на од.; 
А  - річний обсяг випуску засобів вимірювань, шт/рік; 

 е2е1,ІІ  - річні витрати на експлуатацію та обслуговування засобів вимі-

рювань, грн/рік на од.; 

21, ПП  - річні втрати, пов'язані з забракуванням продукції і пропуском 

дефектних виробів на контролі, грн/рік на од.; 

пС  - річні витрати на повірку одного засобу вимірювань, грн/рік; 

рС  - річні витрати на ремонт одного засобу вимірювань, грн/рік; 

еС  - річні витрати на електроенергію одного засобу вимірювань, 

грн/рік; 
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зС  - річні витрати на заробітну плату вимірювача (контролера) при 

експлуатації одного приладу, грн/рік; 

звЦ  - ціна одного засобу вимірювань, грн; 

.. ркР  - коефіцієнт амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт. 

Вартість пС , рС  розраховується згідно [179,180].  

Вартість метрологічних робіт та послуг розраховується підприємст-
вом -виконавцем на підставі норм часу на їх виконання та вартості розра-
хункової калькуляційної одиниці часу - одного людино-дня (людино-
години) згідно за формулою (5.7): 

 

оччмр ВНВ * ,                                                      (5.7) 
 

де мрВ  - вартість метрологічних робіт і послуг, гривень; 

      чН  - норма часу на виконання метрологічних робіт і послуг, людино-

днів (людино-годин); 
      очВ  - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу, гривень за 

один людино-день (людино-годину). 
Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу визначається відпо-

відно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та документів підпри-
ємства з питань його облікової політики, які розробляються згідно із Законом 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". 

Базою для формування вартості розрахункової калькуляційної одини-

ці часу є фактичні витрати за даними бухгалтерської звітності за поперед-

ній рік з економічним обґрунтуванням на плановий рік.  

Виняток становить основна заробітна плата, яка враховується в каль-

куляційну одиницю часу метрологічних робіт і послуг за даними штатного 

розпису на дату розрахунку. 

На новоутворених підприємствах базою для формування вартості роз-

рахункової калькуляційної одиниці часу є планові фінансові показники. 

Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу на виконання ме-

трологічних робіт і послуг обчислюється згідно, ураховуючи повну собіва-

ртість та прибуток за формулою (5.8): 
 

рчроч ФПСВ /)(  ,                                                 (5.8) 

 

де очВ  - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу, гривень за 

один людино-день (людино-годину); 

     С  - повна собівартість, гривень; 

рП  - прибуток, гривень; 

рчФ  - фонд робочого часу основних виконавців метрологічних робіт (по-

слуг), людино-днів (людино-годин). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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Повна собівартість розрахункової калькуляційної одиниці часу включає 

виробничу собівартість, адміністративні витрати та витрати на збут. 
 

Таблиця 5.1 
 

Калькуляція вартості одного людино-дня (людино-години)  

виконавців метрологічних робіт і послуг 
 

Назва статей калькуляції Сума, гривень 

1 2 

1. Основна та додаткова заробітна плата,   

у тому числі основна заробітна плата   

2. Відрахування на соціальні заходи  

3. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування  

4. Інші прямі витрати  

5. Загальновиробничі витрати  

6. Додаткові витрати  

7. Виробнича собівартість  

8. Адміністративні витрати  

9. Витрати на збут  

10. Повна собівартість  

11. Прибуток  

12. Вартість без податку на додану вартість  

13. Податок на додану вартість  

14. Відпускна ціна з податком на додану вартість  
 

Т.ч. складові рп СС ,  собівартості річного обсягу вимірювань обчислю-

ються як мрВ  згідно таблиці 5.1, формули (5.9) - (5.10): 

чпвпп bНС  ;                                              (5.9) 

 

елчрврр ЦbНС  .                                        (5.10) 
 

Обчислення Аез ССС ,, виконуємо за формулами (5.11) - (5.14). 
 

чкkiз btВС *3676,1* ;                                      (5.11) 
 

реее ТNKС  ;                                           (5.12) 
 

260*смсмр ФТ  ;                                         (5.13) 
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./i kд tФВ  ,                                            (5.14) 
 

де звЦ  - ціна засобу вимірювальної техніки (ЗВТ), грн/од.; 

врвп НН ,  - норма часу, що витрачається вірником (ремонтником) на одну по-

вірку (ремонт) з урахуванням витрат часу на монтаж і демонтаж,  год./пов. 

(год./ рем.); 

 чрчп bb ,  - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу на повірку 

(ремонт) (Воч), грн/год; 

      елЦ  - середня вартість замінних елементів і деталей при ремонті, грн/ рем.; 

 3676,1  - коефіцієнт, що враховує відрахування на соцстрахування (єдиний 

страховий внесок відповідно до класу ризику підприємства); 

       чкb - годинна тарифна ставка вимірювача (контролера), грн/год; 

      
еN  - споживана одним засобом вимірювань потужність, КВт; 

      еК - вартість 1 кВт * год електроенергії, грн / (КВт * год); 

      рТ  - плановий фонд робочого часу в розрахунковому періоді, год/ рік; 

      смФ  - завантаження приладу протягом робочої зміни, год./ зм; 

      см  - кількість змін протягом дня, коли прилад завантажений; 

      260  - середня кількість робочих днів у році, 1/рік; 

       дФ  - дійсний фонд часу використання ЗВТ, год/ рік; 

        kt  - норма часу на одне вимірювання, год/вимір. 

Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу ремонтників,              
контролерів, розмір відрахувань на соціальне страхування із заробітної 
плати працівників, амортизаційних відрахувань, вартість 1 КВт * год. еле-
ктроенергії коригуються згідно тарифів та нормативних документів на мо-
мент проведення розрахунків. 

 

5.3. Розробка і впровадження нових методів (методик)  

вимірювань, випробувань і контролю 
 

Джерелами утворення економічного ефекту при впровадженні нових 
методів вимірювань, випробувань та контролю є: 

- скорочення витрат на проведення вимірювань; 
- зниження собівартості вимірювань за рахунок зниження трудоміст-

кості, умовного вивільнення працюючих, економії матеріальних ресурсів, 
наприклад у разі впровадження методів неруйнівного контролю; 

- зниження втрат від похибок вимірювань і контролю, в тому числі від 
помилок 1-го і 2-го роду. 

Витратами, необхідними для проведення даних робіт є: 
- витрати на НДР з розробки нового методу (методики); 
- капітальні вкладення на придбання устаткування та засобів вимірювань. 
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Розрахунок річного економічного ефекту проводиться згідно [184,185] 
за формулою (5.15): 
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1 ,                (5.15) 

 

де 21 , ЗЗ  - приведені витрати в розрахунку на річний обсяг вимірювань, ви-

конаних за допомогою базового (З1) і нового (З2) методу вимірювань, 
грн/рік; 

   21,ВВ  - річні обсяги  вимірювань, вим/рік; 

21, вв СС  - собівартість річного обсягу вимірювань, грн/рік; 

дК  - додаткові капітальні вкладення, пов'язані з розробкою і впрова-

дженням нового методу, грн; 

21, ПП  - річні втрати, що виникають від похибок вимірювань і контролю, 

грн/рік. 

Розрахунок собівартості річного обсягу вимірювань наведено в 5.2. 

 

5.4. Застосування стандартних зразків  

для повірки засобів вимірювань 
 

Розрахунок річного економічного ефекту проводиться за формулою 

(5.16): 
 

      дннн КЕССКЕСКЕСЕ  212211 ,             (5.16) 
 

де 21,СС  - змінна частина річних експлуатаційних витрат, пов'язаних з ви-

користанням і обслуговуванням засобів вимірювань за базовим і впрова-

джуваним (із застосуванням стандартних зразків) варіантом, грн/рік; 

 21, КК  - капіталовкладення на придбання засобів повірки, грн.; 

  нЕ  - 0,15 1/рік; 

дК  - додаткові капіталовкладення при впровадженні стандартних                  

зразків на підприємстві. 

 

5.5. Застосування стандартних зразків для контролю  

якості продукції (вхідний та вихідний контроль) 
 

Розрахунок річного економічного ефекту проводиться за формулою (5.17): 
 

)( УСВАЕ р  ,                                        (5.17) 
 

де А  - річний обсяг продукції, для контролю якості якої застосовується 

один примірник (комплект) стандартних зразків (СЗ), т.; 
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рВ  - збільшення кількості придатної продукції за рахунок застосування 

стандартних зразків, %; 
С  - собівартість 1 т. продукції, грн.; 
У  - оплата вартості 1 т. продукції за ціною аналогової продукції, грн. 
 

5.6. Проведення метрологічної атестації та впровадження  
методик вимірювань, випробувань і контролю 

 

Джерелами утворення економічного ефекту для даного виду метроло-
гічних робіт є: 

 зниження втрат внаслідок похибок вимірювань і контролю, в тому 
числі помилок 1-го та 2-го роду; 

 скорочення витрат на проведення вимірювань та зниження собівар-
тості вимірювань (у разі, коли фактичні значення показника точності вимі-
рювань нижче встановлених норм і за результатами атестації розширюєть-
ся область застосування методики). 

Витратами, необхідними для проведення даних робіт, є: 
 витрати на проведення НДР з атестації методики; 
 придбання необхідного устаткування та засобів вимірювань, їх тех-

нічне обслуговування, включаючи повірку та ремонт використовуваних 
для реалізації методики робочих засобів вимірювань. 

Розрахунок річного економічного ефекту проводиться за формулою (5.18): 

     



п

1i

ан2iн2iв2i1iн1iв1i ЗЕКЕПСКЕПСЕ ,      (5.18) 

 

де в2iв1i,CС  - змінювана частина експлуатаційних витрат на проведення 

вимірювань у i-й сфері застосування неатестованої (1) або атестованої (2) 
методики, грн/рік; 

  2i1i,ПП  - річні втрати від похибок вимірювань і контролю при викори-

станні неатестованої (1) або атестованої (2) методики, грн/рік; 

2i1i,KK  - капітальні витрати, пов'язані із застосуванням методики, грн; 

     аЗ  - витрати на атестацію методики, грн.; 

      п  - кількість споживачів методики. 
 

5.7. Проведення метрологічної атестації та впровадження  
нестандартизованих засобів вимірювальної техніки 

 

Джерелами утворення економічного ефекту при проведенні метроло-
гічної атестації та впровадженні нестандартизованих засобів вимірюваль-
ної техніки (НЗВТ) є: 

 зниження втрат від похибок вимірювань і контролю, в тому числі 
помилок 1-го і 2-го роду; 
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 скорочення витрат на проведення вимірювань; 
 зниження собівартості вимірювань за рахунок виключення необхід-

ності розробки аналогічних НДР для інших підприємств. 
Витратами, необхідними для проведення робіт є: 
 витрати на проведення метрологічної атестації НЗВТ; 
 капітальні вкладення, пов'язані з впровадженням НЗВТ. 
Розрахунок річного економічного ефекту [184,185] за формулами 

(5.19) - (5.20): 

   












п

1i

ан2iн2iв2i

в1i
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В
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КЕПСЕ ;    (5.19) 
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3676,1 ,                             (5.20) 

 

де в1iС  - змінна частина річних експлуатаційних витрат при використанні 

i-го базового (замінюємого або планованого до використання) НЗВТ, 
грн/рік; 

iвC 2  - змінна частина річних експлуатаційних витрат при використанні 

атестованих НЗВТ, грн/рік; 

2i1i,ПП  - річні втрати від похибок вимірювань і контролю при застосу-

ванні базового варіанту і впроваджуваного за результатами атестації 
НЗВТ, грн/рік; 

2i1i,KK  - капіталовкладення при застосуванні базового варіанту і атесто-

ваного НЗВТ, грн. Якщо базові або ті, що атестуються НЗВТ розробляють-

ся або випускаються не більше 2-х років, в капітальні вкладення 1iK  и 2iK   

включають виробничі витрати на НДР і ДКР з розробки та освоєння виро-
бництва, перераховані на один примірник НЗВТ. Якщо в якості атестова-
ного або базового використовується НЗВТ, яке експлуатується або випус-

кається більше 2-х років, то в якості 1iK  виступає залишкова вартість атес-

тованого НЗВТ з урахуванням його зносу, а в якості 2iK  - ціна НЗВТ і су-

путні витрати на транспортування, монтаж і т.д.; 

в2iв1i,ВВ  - річні обсяги вимірювань, що виконуються на замінюваному 

або атестованому НЗВТ відповідно, вим/рік (шт/рік); 

   аЗ  - витрати на проведення метрологічної атестації одного примір-

ника НЗВТ, грн; 
      n - число впроваджуваних після атестації НЗВТ; 

обЦ  - ціна повірочного або іншого контрольно-вимірювального об-

ладнання, використовуваного при метрологічної атестації НЗВТ, грн; 

   аР  - коефіцієнт амортизаційних відрахувань; 

 aN  - кількість НЗВТ даного типу, що атестуються протягом року, 1/рік; 
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3676,1  - коефіцієнт, що враховує відрахування на соціальне страхуван-

ня (єдиний страховий внесок, ЄСВ); 

 ajt  - норма часу, що витрачається на проведення метрологічної ате-

стації j-м працівником, год.; 

чjb  - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу j-го пра-

цівника, грн/год; 

m  - кількість фахівців, які проводять метрологічну атестацію НЗВТ. 

 

5.8. Проведення атестації випробувального обладнання 
 

Джерелами утворення економічного ефекту є зниження втрат за раху-

нок підвищення точності та достовірності вимірювань і контролю при ви-

пробуваннях продукції. 

Витрати, необхідні для проведення робіт, є витратами на проведення 

атестації. 

Розрахунок річного економічного ефекту проводиться за формулою (5.21): 
 

     анпр2пр1ввбр2бр1вир ЗЕРРРСРРСNЕ  ,                  (5.21) 
 

де N  - річний обсяг (кількість) виробів (продукції), що надходить на ви-

пробування на один стенд (установку), вир/рік; 

вирС  - собівартість виробу (продукції), що надходить на випробування, 

грн/вир.; 

бр2бр1,РР  - ймовірності забракування виробів при випробуваннях на неатес-

тованому (Рбр1) та атестованому (Рбр2) випробувальному обладнанні; 

вС  - втрати виробника в разі виявлення дефектів виробу (браку) у 

споживача та пред'явлення рекламацій або штрафу, грн/вир; 

вР  - ймовірність виявлення браку  споживачем; 

пр2пр1,РР  - ймовірність пропуску дефектних виробів (браку) при випробу-

ваннях на неатестованому ( пр1Р ) та атестованому ( пр2Р ) випробувальному 

обладнанні; 

За - витрати на проведення атестації одного випробувального стенду 

(установки), грн. 

 

5.9. Оцінка економічного ефекту від продовження  

ресурсу засобів вимірювальної техніки 
 

Для забезпечення функціонування системи експлуатації необхідно 

оснащення метрологічних і ремонтних органів відповідним обладнанням, 

ЗІП, створення обмінних фондів,  оперативний персонал.  
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У зв'язку з цим загальні середньорічні витрати на експлуатацію необ-

хідної кількості ЗВТ Nт з необхідним рівнем метрологічної надійності об-

числюється за формулою (5.22): 
 

 
топпррпзп

сл

гзвт

г

т
е СCСССС

Т

КС

К

N
С 













1
,        (5.22) 

 

де  звтС  - вартість ЗВТ, грн.; 

тN  - кількість ЗВТ, шт.; 

гК  - коефіцієнт використання обладнання, 0,1; 

слТ  - термін служби ЗВТ, рік; 

зпС  - середньорічні витрати на ЗІП до одного ЗВТ; 

рп СС ,  - відповідно середньорічні витрати на повірочне та ремонтне об-

ладнання; 

прС  - середньорічна вартість амортизації основних і підсобних примі-

щень метрологічних і ремонтних органів; 

опС  - середньорічні витрати на утримання персоналу метрологічних і 

ремонтних органів; 

тС  - середньорічні витрати на транспортування ЗВТ до місць повірки 

та ремонту. 

Середньорічні витрати на повірочне та ремонтне обладнання можуть 

бути визначені за формулою (5.23). 
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де Ф  - число видів обладнання, необхідне для забезпечення технічної екс-

плуатації ЗВТ, шт. 

іС  - вартість одиниці i-го устаткування, грн.; 

сліТ  - термін служби i-го устаткування, роки; 

елС  - вартість 1 кВт / год електроенергії, грн.; 

еіР  - кількість електроенергії, споживаної в годину одиницею i-го уста-

ткування, кВт; 

віК  - коефіцієнт використання i-го устаткування; 

if - необхідна кількість i-го устаткування, штук. 

Середньорічна вартість амортизації приміщень розраховується за               

формулою (5.24). 

бслбпр ТСС . ,                                           (5.24) 
 



 27 

де бC  - витрати на будівництво будівель метрологічних і ремонтних органів, грн.; 

бслТ .
- термін служби будівель, років. 

Середньорічні витрати на ЗІП до одного ЗВТ розраховуються за фор-

мулою (5.25). 

зпкiзп TСС  ,                                         (5.25) 
 

де  кіС  - вартість комплекту ЗІП для одного ЗВТ, грн.; 

зпТ  - термін, на який розраховується комплект ЗІП, років. 

Середньорічні витрати на утримання працівників, що виконують ро-

боти з продовження ресурсу розраховуються за формулою (5.26). 
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де п  - кількість спеціальностей фахівців, що беруть участь в i-х роботах з 

повірки (ремонту); 

оіС  - місячний оклад фахівця i-го виду, грн.; 

іN  - кількість фахівців i-й спеціальності, чол.; 

зН  - нарахування на соціальне страхування, ЄСВ; 

зД  - премії,  8…10 %. 

Середньорічні витрати на транспортування ЗВТ до місць повірки та 

ремонту оцінюються за формулою (5.27): 
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де iL  - загальна тривалість транспортування ЗВТ i-м видом транспорту, год; 

іС  - вартість однієї години транспортування ЗВТ i-м видом транспорту. 

Економічний ефект від продовження терміну служби складає різницю 

між з2з1,СС , формула (5.28) 
                               

з2з1 ССЕ  ,                                                               (5.28) 
 

де з1С  - загальні середньорічні витрати на експлуатацію ЗВТ при терміні 

служби x років; 

з2С  - загальні середньорічні витрати на експлуатацію ЗВТ при подов-

женому терміні служби y років. 

Наведені вище критерії оцінки ефективності технічної експлуатації 

ЗВТ та методики розрахунку їх значень дають можливість кількісно оціни-

ти доцільність проведення тих чи інших заходів з удосконалення процесів 

повірки, технічного обслуговування і відновлення ЗВТ.  
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Завдяки цьому з'являється можливість об'єктивно зважувати та обґру-
нтовувати різні варіанти організації повірочних і ремонтних робіт, ефекти-
вність впровадження нових методів і засобів обслуговування ЗВТ. Деякі з 
можливих шляхів вдосконалення метрологічного забезпечення, експлуата-
ції ЗВТ аналізуються за допомогою вищенаведених критеріїв. 

Виходячи з формули для обчислення загальних середньорічних витрат 
на експлуатацію ЗВТ, можна зробити висновок, що витрати на експлуата-
цію знаходяться в зворотній залежності від терміну служби ЗВТ. Чим бі-
льше призначений термін служби ЗВТ, тим менше витрати на його експлу-
атацію. Звідси випливає економічна ефективність виконання робіт зі                   
збільшення терміну служби або продовження призначеного ресурсу. 

Наприклад, у 2010 - 2011р. були подані заявки в метрологічну службу 
ПАТ «ДТЕК Крименерго» на повірку та калібрування таких приладів, як: 
амперметри, вольтметри, мегаомметри, перетворювачі струму, напруги, 
потужності. За результатами метрологічних робіт було визначено, які при-
лади пройшли повірку або калібрування, а які отримали довідку про спи-
сання або відмову (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 
 

Дані про метрологічний контроль за 2010 р. 
 

№ 
п/п 

Найменування 
підприємства 

Мегаомметр, 
шт. 

Амперметр, 
шт. 

Вольтметр, 
шт. 

Перетворювач, 
шт. 
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1 СМЕМ 15 3 25 3 30 2 100 1 

2 БРЕМ 10 0 40 1 20 1 120 2 
3 ДРЕМ 20 2 40 1 40 1 100 1 
4 СВРЕМ 110 0 70 2 78 0 300 2 

5 ЄВРЕМ 80 2 100 5 50 0 350 1 
6 ФВРЕМ 90 0 100 0 100 0 290 0 

 

У 2010 р. було витрачено коштів компанії на придбання нових прила-
дів 76000 грн. (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 
 

Витрати на придбання нових приладів у 2010 р. 
 

№ 
п/п 

Найменування 
підприємства 

Мегаомметр, 
грн 

Амперметр, 
грн 

Вольтметр, 
грн 

Перетворювач, 
грн 

Всього, 
грн 

1 СМЕМ 15000 6000 5000 1000 27000 
2 БРЕМ 0 2000 2500 2000 6500 
3 ДРЕМ 10000 2000 2500 1000 15500 

4 СВРЕМ 0 4000 0 2000 6000 

5 ЄВРЕМ 10000 10000 0 1000 21000 

6 ФВРЕМ 0 0 0 0 0 
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Результати повірки та калібрування за 2011р. наведені в табл. 5.4. 
 

Таблиця 5.4 
 

Дані про метрологічний контроль за 2011 р. 
 

№ 

п/п 

Найменування 

підприємства 

Мегаомметр, 

шт. 

Амперметр, 

шт. 

Вольтметр, 

шт. 

Перетворювач,  

шт. 

п
р

и
й

н
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о
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ід

м
о
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ен

о
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я
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ід
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о
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о
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р
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й

н
я
то

 

в
ід

м
о

в
л
ен

о
 

1 СМЕМ 15 1 25 0 30 2 100 3 

2 БРЕМ 10 1 40 1 20 1 120 2 

3 ДРЕМ 20 0 40 1 40 3 100 1 

4 СВРЕМ 110 0 70 0 78 0 300 0 

5 ЄВРЕМ 80 1 100 0 50 2 350 1 

6 ФВРЕМ 90 2 100 0 100 1 290 2 
 

Витрати на придбання нових приладів у 2011р. наведені у табл. 5.5.  
 

Таблиця  5.5 
 

Витрати на придбання нових приладів у 2011 р. 
 

№ 

п/п 

Найменування 

підприємства 

Мегаомметр, 

грн 

Амперметр, 

грн 

Вольтметр, 

грн 

Перетворювач, 

грн 

Всього, 

грн 

1 СМЕМ 5000 0 5000 3000 13000 

2 БРЕМ 5000 2000 2500 2000 11500 

3 ДРЕМ 0 2000 7500 1000 10500 

4 СВРЕМ 0 0 0 0 0 

5 ЄВРЕМ 5000 0 5000 5000 15000 

6 ФВРЕМ 10000 0 2500 2500 15000 
 

Статистичні дані щодо витрат на нове обладнання у 2010 – 2011 рр. 

показані на рис. 5.1. 
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Рис. 5.1. Витрати на нове обладнання в 2010-2011рр. 
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Внаслідок поліпшення вхідного контролю, контролю параметрів об-

ладнання, підвищення кваліфікації персоналу, зниження витрат на заміну 

старого обладнання МС ПАТ «ДТЕК Крименерго» поліпшила діяльність 

служби, дані за 2012 наведено в табл. 5.6. 
 

Таблиця 5.6 
 

Дані про метрологічний контроль за 2012 р. 
 

№ 

п/п 

Найменування 

підприємства 

Мегаомметр Амперметр Вольтметр Перетворювач 
п

р
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н
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в
л
ен

о
 

п
р
и

й
н

я
то

 

в
ід

м
о

в
л
ен

о
 

п
р
и

й
 н

я
то

 

в
ід

м
о
в
л
ен

о
 

п
р

и
й

н
я
то
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ід

м
о
в
л
ен

о
 

1 СМЕМ 15 1 25 0 30 2 100 0 

2 БРЕМ 10 0 40 0 20 1 120 1 

3 ДРЕМ 20 0 40 1 40 0 100 0 

4 СВРЕМ 110 0 70 2 78 0 300 1 

5 ЄВРЕМ 80 0 100 0 50 2 350 0 

6 ФВРЕМ 90 0 100 0 100 1 290 2 
 

У табл. 5.7 наведені витрати на придбання нового обладнання у 2012 р. 
 

Таблиця 5.7 
 

Витрати на придбання нових приладів у 2012 р. 
 

№ 

п/п 

Найменування 

підприємства 

Мегаомметр, 

грн 

Амперметр, 

грн 

Вольтметр, 

грн 

Перетворювач, 

грн 

Всього, 

грн 

1 СМЕМ 5000 0 5000 0 10000 

2 БРЕМ 0 0 2500 1000 3500 

3 ДРЕМ 0 2000 0 0 2000 

4 СВРЕМ 0 4000 0 1000 5000 

5 ЄВРЕМ 0 0 5000 0 5000 

6 ФВРЕМ 0 0 2500 2000 4500 
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Рис. 5.2. Витрати на придбання нового обладнання 
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5.10. Висновки 

 
Результати досліджень та розроблені інструктивно-методичні рекоме-

ндації до виконання практичних робіт впроваджені в навчальний процес 

Севастопольського національного університету ядерної енергії та промис-

ловості, Чернігівського державного інституту економіки та управління, ак-

ти впровадження приведені в додатку Ц. У додатках Ш, Ю приведені ін-

структивно-методичні вказівки з виконання практичних робіт, розроблені 

автором.  

Виконані дослідження можуть бути використані при розробці Мето-

дик розрахунку економічної ефективності метрологічних робіт метрологі-

чних служб підприємств, організацій та установ. 
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ВИСНОВКИ 

 

У монографії проведено дослідження теоретичних основ та методич-

них підходів до оцінювання якості елементів систем фізичного захисту 

ядерних об’єктів, експлуатації інженерно-технічних засобів систем фізич-

ного захисту, економічної ефективності метрологічних робіт, а також  кон-

курентоспроможності особового складу підрозділів охорони ядерних 

об’єктів, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців. За результа-

тами проведених досліджень сформульовано наступні висновки. 

Аналіз вимог нормативно-правових актів щодо оцінки  систем фізич-

ного захисту ядерних об’єктів показав відсутність номенклатури показни-

ків якості СФЗ в існуючій нормативно-правовій документації. Проведений 

аналіз причин виникнення невідповідностей у сфері фізичного захисту до-

зволив встановити ступінь вагомості факторів, що впливають на якість ФЗ 

ЯО. Розроблено загальну номенклатуру показників якості СФЗ для удо-

сконалення процесів оцінювання фізичного захисту як допоміжних проце-

сів системи управління якістю АЕС. 

Проведено дослідження дев’яти основних процедур процесів експлуа-

тації ІТЗ ФЗ, на основі чого удосконалено три найбільш значимі із них, а 

саме: технічного обслуговування, матеріально-технічного забезпечення та 

оцінки якості експлуатації ІТЗ ФЗ. Удосконалено процедуру технічного 

обслуговування ІТЗ ФЗ, що дозволило зменшити вплив дестабілізуючих 

факторів на засоби виявлення.  Удосконалено процедуру матеріально-

технічного забезпечення експлуатації ІТЗ ФЗ шляхом розробки моделі ло-

гістичної системи, що дало можливість зменшити документообіг в інфор-

маційних потоках. Проведено розрахунок економічної ефективності засто-

сування удосконаленої процедури технічного обслуговування ІТЗ ФЗ у ВП 

«№3». 

Поліпшення якості експлуатації ІТЗ ФЗ, збільшення значень таких по-

казників, як надійність і довговічність інженерно-технічних засобів фізич-

ного захисту, призводять при постійному об’ємі потреб до пропорційного 

зменшення кількості необхідних виробів. Не менш важливим економічним 

результатом в цих випадках є зменшення необхідних виробничих фондів і 

вкладень до цих фондів.  
Запропоновано використання ІЛМ ПО для виявлення факторів, що 

впливають на показники якості продукції та послуг, бізнес-процесів, при 

побудові причинно-наслідкових діаграм. Виявлені фактори, що впливають 

на показники довговічності  КІТЗ СФЗ. Використання  інфологічної моделі 

ПО для оцінювання показників довговічності обладнання КІТЗ дозволяє  

виявити з великого числа чинників ті, що більшою мірою впливають на 

показники довговічності обладнання, підвищити ефективність рішень що-

до продовження терміну його експлуатації. Проведена математична фор-
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малізація завдання  оцінювання ЗР обладнання КІТЗ з використанням по-

ложень теорії вибору і прийняття рішень. Практичну цінність становить 

проведена апробація методу експертного оцінювання ЗР на прикладі КІТЗ 

СФЗ. 

Для підвищення  якості охорони в СФЗ ЯО проведено дослідження 

якості виконання службово-бойових завдань, запропоновано шляхи підви-

щення якості  комплектування підрозділів з охорони  ЯО кадрами. Сфор-

мульовані показники якості бойової служби підрозділів охорони ядерних 

об’єктів як елемента ФЗ дозволять удосконалити процеси оцінювання яко-

сті охорони в СФЗ ЯО.  Проведено бенчмаркінгове дослідження процесів 

оцінювання кандидатів на військову службу за контрактом у внутрішніх 

військах України, військових частинах Міністерства оборони, країнах 

НАТО. Аналіз нормативно-правової бази у сфері комплектування підроз-

ділів внутрішніх військ з охорони особливо важливих об’єктів, підрозділів 

Збройних сил України та інших силових структур військовослужбовцями 

за контрактом показав необхідність удосконалення нормативної бази про-

цесів відбору кандидатів на  військову службу за контрактом до частин 

внутрішніх військ з охорони ЯО з урахуванням соціально-психологічних 

особливостей СБЗ.  

Проведено математичну формалізацію задачі сегментації вербуваль-

ного ринку України для підвищення ефективності процесів комплектуван-

ня підрозділів ВВ з охорони ЯО, що дозволить підвищити ефективність 

вербувальної роботи, визначити стратегічні та тактичні сегменти вербува-

льного ринку України, привабливість окремих сегментів. 

Конкурентоспроможність персоналу визначається показниками: сту-

пенем ринкової потреби у відповідній функціональній якості праці; рівнем 

унікальності якості робочої сили; рівнем і характером мобільності персо-

налу, пов’язаної з географією споживачів здатності до праці, особливостя-

ми споживчого попиту на робочу силу. Але на сьогодняшній день єдиної 

методології оцінювання конкурентоспроможності персоналу не існує. За-

пропоновано метод  оцінки конкурентоспроможності персоналу на основі 

норми споживчої вартості з використанням стандартизованої методики 

оцінки ділових якостей Жарикова Є.З.  

Запропонований підхід дозволяє  врахувати якості персоналу ФЗ та 

особового складу підрозділів з охорони ЯО, які  вимагаються в роботі на 

конкретній посаді та можливості удосконалення та підвищення конкурен-

тоспроможності фахівця.  

Даний підхід може бути використаний і як засіб самооцінки. Застосу-

вання самооцінки в комплексі з експертною оцінкою дозволяє отримати 

додаткову інформацію про адекватність самооцінки експертній оцінці, що 

є важливим при рішенні питання про рекомендацію працівника на ту або 

іншу посаду.  
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Перепідготовка та підвищення кваліфікації є важливими шляхами фо-

рмування конкурентних переваг фахівців з фізичного захисту, особового 

складу підрозділів з охорони ЯО. Особливо актуальні такі освітні послуги 

у зв’язку із складною ситуацією на ринку праці з одного боку, та демогра-

фічною ситуацією з іншого. Надання таких послуг має певні особливості в 

організації навчального процесу, які суттєво впливають на якість освітніх 

послуг.  

Розгляд нормативно-правової бази організації навчального процесу з 

перепідготовки та підвищення кваліфікації показав необхідність удоскона-

лення нормативної бази з урахуванням особливостей організації навчаль-

ного процесу та контингенту слухачів, зокрема необхідність розробляння й 

упровадження Закону України про перепідготовку та підвищення кваліфі-

кації.  

Виявлено такі особливості навчального процесу в закладах післядип-

ломної освіти: дрібносерійність, велика кількість груп, короткі терміни на-

вчання, необхідність розробляння різних навчальних програм на замовлен-

ня підприємств, залучення великої кількості викладачів різної кваліфікації 

на короткий термін, залучення викладачів з інших навчальних підрозділів 

або навчальних закладів з достатнім педагогічним стажем, високим рівнем 

кваліфікації та досвідом практичної роботи у галузі, вік слухачів переваж-

но старше 35 років.  

Рекомендовано впровадження дистанційно-стаціонарної форми на-

вчання, практики організації виїзних семінарів-тренінгів безпосередньо на 

місцях роботи слухачів. Запропоновано проводити порівняння результатів 

вхідного та підсумкового контролю знань, оцінювання рівня інтелектуаль-

ного розвитку та аналіз даних щодо подальшого працевлаштування слуха-

чів, рівня використання отриманих знань у подальшій роботі, впроваджен-

ня СУЯ в закладах з перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Питання ефективності метрологічних робіт ще недостатньо глибоко 

вивчено, відсутні її визначення і тлумачення для всього різноманіття мето-

дів вимірювань, видів вимірювань, засобів вимірювань і вимірювальних 

систем. Розглянуті підходи до оцінювання річного економічного ефекту 

від робіт з метрологічного забезпечення: розробки, виготовлення та впро-

вадження нових засобів вимірювальної техніки з поліпшеними характерис-

тиками, розробки та впровадження нових методів вимірювань, випробу-

вань і контролю, застосування стандартних зразків для повірки засобів ви-

мірювань, застосування стандартних зразків для контролю якості продукції 

(вхідний та вихідний контроль), проведення метрологічної атестації та 

впровадження нестандартизованих засобів вимірювальної техніки,  продо-

вження ресурсу засобів вимірювальної техніки, проведення атестації ви-

пробувального обладнання.  
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Результати досліджень впроваджені в навчальний процес Севасто-

польського національного університету ядерної енергії та промисловості, 

Чернігівського державного інституту економіки та управління при викла-

данні курсів «Основи економіки метрологічного забезпечення», «Економі-

ка метрології, стандартизації, сертифікації», «Метрологія та станандарти-

зація», «Управління якістю будівельних робіт».  

Розроблені інструктивно-методичні вказівки для виконання практич-

них робіт з оцінки економічного ефекту від удосконалення метрологічного 

забезпечення для студентів напрямів підготовки 6.051002 «Метрологія, 

стандартизація, сертифікація», 6.051001 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальні технології» та 6.060101 - «Будівництво».  

Виконані дослідження можуть бути використані при розробці Мето-

дик розрахунку економічної ефективності метрологічних робіт метрологі-

чних служб підприємств, організацій та установ. 
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питань технічного регулювання та споживчої політики – 22 с. (Національні 

стандарти України). 

216. Правила визначення вартості робіт із сертифікації продукції та 

послуг. – Наказ № 100 від 10.03.99. – [Чинний від 1999-09-10] – Держстан-

дарт України, 1999 – 12 с. (Національні стандарти України). 

217. Комкова Е.В. Организация и повышение эффективности метрологи-

ческого обеспечения измерений в электроэнергетике [Текст]: к изучению дис-

циплины / Е.В. Комкова // Электрические станции. – 2009. – № 9. – С. 5 – 10. 
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218. Директива Президента України «Щодо посилення громадської 

безпеки і охорони об’єктів підвищеної ядерної, хімічної та іншої техноло-

гічної небезпеки» від 13.09.1999 № 23/3134. 

219. Про затвердження Правил визначення вартості робіт з підтвер-

дження відповідності у законодавчо регульованій сфері. – Київ. – Постано-

ва КМУ від 11 квітня 2002. – № 485. – 5 с. 

220. Лапа М.В. Управление строительством промышленных объектов 

в зоне радиационного загрязнения / М.В. Лапа, М.А. Билык // Чернігівсь-

кий науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і 
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Д о д а т о к  Ш 

Інструктивно-методичні вказівки до виконання практичної роботи 1 
 

ЗАВДАННЯ 
на практичне заняття № 1 

з курсу «Економіка метрологічного забезпечення, стандартизації та сертифікації» 

Час проведення – 2 години. 
 

 

ТЕМА. Розрахунок економічного ефекту від розробки та впровадження нових за-
собів вимірювальної техніки. 

 
 

МЕТА: навчити студентів методиці розрахунку економічного ефекту від розробки  
та впровадження нових ЗВТ з поліпшеними характеристиками. 

 
Основним завданням, що ставлять при виконанні даної роботи є визначення вит-

рат і джерел утворення економічного ефекту від розробки та впровадження нових ЗВТ. 
Робота носить розрахунковий характер. 

 

Організаційно-методичні вказівки для підготовки до заняття: 
 

 повторити за конспектом лекцій та рекомендованій літературі теоретичний 
матеріал; 

 вивчити опис ПЗ; знати відповіді на контрольні запитання, наведені в описі ПЗ; 
 ознайомитися з таблицями вихідних даних в описі ПЗ, знати розрахункові 

формули для визначення обчислюваних параметрів; 
 пілготовити  звіт з ПЗ; 
 приготувати до заняття калькулятор. 

 

Перелік питань, що підлягають закріпленню на практичному занятті № 1 
 

1. Комерційна, бюджетна та економічна ефективність метрологічних робіт. 
2. Показники та критерії ефективності метрологічних робіт. 
3. Джерела формування економічного ефекту від впровадження нових ЗВТ з по-

ліпшеними характеристиками. 
4. Методика визначення вартості метрологічних робіт. 
5. Вплив рівня метрологічного забезпечення на показники якості продукції. 
6. Вартість електроенергії для різних класів споживачів. 
7. Відсоток амортизаційних відрахувань для різних груп основних фондів. 
8. Розмір відрахувань із заробітної плати працівників, єдиний страховий внесок, 

клас ризику підприємства. 
 

Література 
 

1. Маловик К.Н., Юдин А.В. Информационно-методические материалы по курсу 
«Контроль качества и надежности». 

2. Методика визначення вартості метрологічних робіт і послуг. Наказ 
Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі України 15.06.2012 № 706. 

3. Про затвердження Порядку оплати метрологічних робіт і послуг. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 805.- Київ. 

4. Закон України  "Про  метрологію  та метрологічну діяльність" (ст.15).  
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Практичне заняття № 1 

з курсу «Економіка метрологічного забезпечення, стандартизації та сертифікації» 

Час проведення - 2 години.   

 

ТЕМА. Розрахунок економічного ефекту від розробки і впровадження нових за-

собів вимірювальної техніки. 

 

 

МЕТА: навчити студентів методиці розрахунку економічного ефекту від розробки 

і впровадження нових ЗВТ. 

 

План практичного заняття № 1 
 

1. Вступна частина - 5 хв. 

Джерелами утворення економічного ефекту є: 

- зниження витрат внаслідок похибок вимірювань і контролю, в тому числі поми-

лок 1-го і 2-го роду; 

- зниження експлуатаційних витрат на обслуговування засобів вимірювань за ра-

хунок підвищення їх технічної та метрологічної надійності; 

- підвищення продуктивності та зниження трудомісткості контрольних операцій. 

Витратами на проведення даних робіт є: 

-  витрати на виконання НДР та ДКР; 

- підготовка виробництва та капітальні витрати на виготовлення засобів вимірювань; 

- додаткові супутні капітальні вкладення споживача. 

Річний економічний ефект від заміни старого ЗВТ на новий обчислюється за фор-

мулами (Ш.1) - (Ш.5): 
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еркзрпе СССССІ  ..2,1 ,                                 (Ш.4) 

.... ркзврк РЦС  ,                                                   (Ш.5) 

 

де 21,ЗЗ - приведені витрати в сферах розробки і виробництва базового і нового засобів 

вимірювання, грн./од.; 
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В1, В2 - річні обсяги вимірювань в базовому і новому варіантах, вим/рік.; 

21, PP - частки відрахувань від балансової вартості на повне відновлення (реновацію) 

базового і нового засобів вимірювань. Розраховують як величини, зворотні їх терміна-
ми служби, визначеним з урахуванням їх морального зносу, 1/рік; 

)/()( 21 нн ЕРЕР  - коефіцієнт обліку зміни терміну служби нового приладу в порів-

нянні з базовими; 

 '

1І , '

2І , - поточні витрати споживача, пов'язані з використанням базового та нового 

засобу вимірювань, наведені до продуктивності нового, грн/рік.од.; 
'

1К , '

2К  - супутні капітальні вкладення споживача, приведені до продуктивності но-

вого приладу, грн/од.; 

      2А  - річний обсяг виробництва нових засобів вимірювань в розрахунковому ро-

ці, од./рік.; 

      С  - собівартість засобу вимірювань, грн./од.; 

    фК  - капітальні вкладення в виробничі фонди, грн.; 

 АКпп 2/  - виробничі витрати на НДР і ДКР, віднесені до двохрічного обсягу випуску 

приладів, грн./рік.од.; 
А  - річний обсяг випуску засобів вимірювань, од. / рік; 

21, ее ІІ  - річні витрати на експлуатацію та обслуговування засобів вимірювань, 

грн/рік.од.; 

21, ПП  - річні втрати, пов'язані з забракуванням продукції і пропуском дефектних 

виробів на контролі, грн/рік.од.; 

пС  - річні витрати на повірку одного засобу вимірювань, грн/рік.од.; 

рС  - річні витрати на ремонт, грн./рік.од.; 

еС  - річні витрати на електроенергію, грн/рік.од.; 

зС  - річні витрати на заробітну плату вимірювача (контролера) при експлуатації 

одного приладу, грн/рік.од.; 

звЦ  - ціна засоби вимірювань, грн./рік.од.; 

.. ркР - коефіцієнт амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт. 

Вартість пС , рС  розраховується згідно літератури [2, 3]. 

Вартість метрологічних робіт та послуг розраховується підприємством-
виконавцем на підставі норм часу на їх виконання та вартості розрахункової калькуля-
ційної одиниці часу - одного людино-дня (людино-години) за формулою (Ш.6): 

 

оччмр ВНВ * ,                                                     (Ш.6) 

 

де мрВ  - вартість метрологічних робіт і послуг, гривень; 

 чН  - норма часу на виконання метрологічних робіт і послуг, людино-днів (людино-

годин); 

очВ  - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу, гривень за один людино-

день (людино-годину). 
Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу визначається відповідно до 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку та документів підприємства з питань йо-
го облікової політики, які розробляються згідно із Законом України "Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Україні". 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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Базою для формування вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу є фа-

ктичні витрати за даними бухгалтерської звітності за попередній рік з економічним об-

ґрунтуванням на плановий рік. Виняток становить основна заробітна плата, яка врахо-

вується в калькуляційну одиницю часу метрологічних робіт і послуг за даними штатно-

го розпису на дату розрахунку. 

На новоутворених підприємствах базою для формування вартості розрахункової 

калькуляційної одиниці часу є планові фінансові показники. 

Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу на виконання метрологічних 

робіт і послуг обчислюється, ураховуючи повну собівартість та прибуток, за формулою 

(Ш.7): 

рчроч ФПСВ /)( п  ,                                                 (Ш.7)  
 

де Воч - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу, гривень за один людино-

день (людино-годину); 

 пС  - повна собівартість, гривень; 

рП  - прибуток, гривень; 

рчФ  - фонд робочого часу основних виконавців метрологічних робіт (послуг), люди-

но-днів (людино-годин). 

Повна собівартість розрахункової калькуляційної одиниці часу включає виробни-

чу собівартість, адміністративні витрати та витрати на збут. 
 

Таблиця Ш1 
 

Калькуляція  вартості одного людино-дня (людино-години) виконавців  

метрологічних робіт і послуг 
 

Назва статей калькуляції Сума, гривень 

1. Основна та додаткова заробітна плата,   

у тому числі основна заробітна плата, ( рзпз СС , )   

2. Відрахування на соціальні заходи, ЄСВ    

3. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування  

4. Інші прямі витрати  

5. Загальновиробничі витрати  

6. Додаткові витрати  

7. Виробнича собівартість  

8. Адміністративні витрати  

9. Витрати на збут  

10. Повна собівартість  

11. Прибуток  

12. Вартість без податку на додану вартість  

13. Податок на додану вартість  

14. Відпускна ціна з податком на додану вартість  
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Т.ч. складові рп СС , собівартості річного обсягу вимірювань обчислюються як мрВ  

згідно таблиці Ш1, формули (Ш.8) - (Ш.9): 
 

чпвпп bНС   ;                                                    (Ш.8) 

 

елчрврр ЦbНС  .                                                  (Ш.9) 

 

Обчислення Аез ССС ,, виконуємо за формулами (Ш.10) - (Ш.13). 
 

чкkз btВС *3676,1* ;                                      (Ш.10) 

 

реее ТNКС  ;                                                  (Ш.11) 

 

                                     260*змзмд ФФ  ;                                          (Ш.12) 
 

kдазвА tФВРЦС /      ;  ,                                   (Ш.13) 

 

де звЦ  - ціна ЗВТ, грн/од.; 

врвп НН ,  - норма часу, що витрачається повірником (ремонтником) на одну повірку 

(ремонт) з урахуванням витрат часу на монтаж і демонтаж,  год./пов. (год./ рем.); 

чрчп bb , - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу повірника (ремонт-

ника) (Воч), грн/год; 

елЦ  - середня вартість замінних елементів і деталей при ремонті, грн/рем.; 

3676,1  - коефіцієнт, що враховує відрахування на соцстрахування (єдиний страхо-

вий внесок відповідно до класу ризику підприємства); 

 чкb  - годинна тарифна ставка вимірювача (контролера), грн/год.; 

 еN  - споживана одним засобом вимірювань потужність, КВт; 

 еК  - вартість 1 кВт * год електроенергії, грн / (КВт * год); 

 рТ  - плановий фонд робочого часу в розрахунковому періоді, год./ рік; 

змФ  - завантаження приладу протягом робочої зміни, год./ зм; 

зм  - кількість змін протягом дня, коли прилад завантажений; 

260  - середня кількість робочих днів у році, 1/рік; 

  дФ  - дійсний фонд часу використання ЗВТ, год./ рік; 

   kt  - норма часу на один вимір, год/вимір. 

Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу ремонтників, повірників, конт-

ролерів, розмір відрахувань на соціальне страхування із заробітної плати працівників, амо-

ртизаційних відрахувань, вартість 1 КВт * год. електроенергії коригуються згідно тарифів 

та нормативних документів на момент проведення розрахунків. 

Розрахувати річний економічний ефект від придбання нового ЗВТ за формулою 

(Ш 14) 
 

Е = 31 

1

2

В

В
 - 32 = 

1

211 )(

В

ВПСв 
 - (Св2 + П2) - Ен ∙ Кq                            (Ш 14) 
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Контрольні питання 
 

1.Що таке комерційна, бюджетна та економічна ефективність метрологічних 

робіт? 

2.Які показники і критерії ефективності метрологічних робіт? 

3. Які джерела формування економічного ефекту від впровадження нових ЗВТ з 

поліпшеними характеристиками? 

4. Методика визначення вартості метрологічних робіт. 

5. Яким чином впливає рівень метрологічного забезпечення на показники якості 

продукції? 

6. Яка вартість електроенергії для різних класів споживачів? 

7. Відсоток амортизаційних відрахувань для різних груп основних фондів. 

8. Який розмір відрахувань із заробітної плати працівників, єдиний страховий 

внесок, клас ризику підприємства? 

 

Хід роботи 

 

Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту від розробки і впровадження 

нових ЗВТ наведені в таблиці 2. 

Для виконання роботи Вам у відповідність з номером бригади будуть видані 

варіанти 1-4 для виконання. 

2. Основна частина. 

2.1. Опитування студентів з питань завдання та розбір матеріалу, запропонованого 

на самостійну підготовку       20 хв. 

2.2. Видача варіантів завдання      5  хв. 

2.3. Виконання практичної частини ПЗ.                   25 хв. 

2.4. Захист звітів з практичного заняття № 1           15 хв. 

2.5. Підсумок                                                                 5 хв. 
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Таблиця Ш2 
 

Вихідні дані для розрахунку річного економічного ефекту 
 

№ 
Найменуван-

ня показника 

Зна- 

чення 

Одиниці 

виміру 

Значення для 

базового варіанта 
Значення для нового   варіан-

та 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Річні втрати 

від похибки 

вимірювань і 

контролю 

П1,П2 

 

грн/рік 

 

120 

 

200 

 

165 

 

100 

 

50 100 

 

65 

 

50 

 

2.  Вартість ЗВТ Цзв грн 5000 3000 4500 5000 7000 4000 6000 6000 

3.   Середня 

вартість 

замінних ви-

робів та дета-

лей при ре-

монті 

Цел 

 

грн. 

 

100 

 

50 

 

70 

 

80 

 

100 

 

50 

 

70 

 

80 

 

4.  Споживана 

приладом по-

тужність 

Nе кВт 0,018 0,025 0,018 0,018 0,008 0,05 0,01 0,008 

5.  Середньоріч-

на кількість 

повірок одно-

го ЗВТ 

nп 

 

пов/рік 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6.  Середньоріч-

на кількість 

ремонтів од-

ного ЗВТ 

nР 

 

рем/рік 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

7.  Норма часу, 

що витрача-

ється на одну 

повірку 

Нвп 

 

год/пов. 

 

11,2 

 

10,0 

 

9,5 

 

12,5 

 

10,0 

 

8,2 

 

9,5 

 

10,5 

 

8.  Норма часу, 

що витрача-

ється на один 

ремонт 

Нвр 

 

год/рем. 

 

20 

 

15 

 

20 

 

25 

 

15 

 

10 

 

10 

 

15 

 

9.  Вартість ро-

зрахункової 

калькуляційної 

одиниці часу  

на повірку 

bчn 

 

грн/год 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

10.  Вартість ро-

зрахункової 

калькуляційної 

одиниці часу  

на ремонт 

bчp 

 

грн/год 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

11.   Норма часу 

на один вимір 

tk год/вим 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 

12.  Тарифна 

ставка 

вимірювача 

(контролера) 

bчk 

 

грн/год 

 

9,5 

 

9,5 

 

9,5 

 

9,5 

 

9,5 

 

9,5 

 

9,5 

 

9,5 
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Закінчення табл. Ш2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13.  Кількість 

змін, коли 

прилад заван-

тажений 

ηзм 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

14.  Час заванта-

ження прила-

ду на протязі 

зміни 

Фзм 

 

год/зм 

 

6 

 

8 

 

6 

 

8 

 

6 

 

8 

 

6 

 

8 

 

15.  Додаткові 

капітальні 

вкладення 

Кд 

 

грн 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

500 

 

600 

 

500 

 

600 

 

 

Література 

 

1. Маловик К.Н., Юдин А.В. Информационно-методические материалы по курсу 

«Контроль качества и надежности». 

2. Орлов П.А. Менеджмент качества и сертификации продукции: учеб.пособие.-

Х.: Видавничий дім «Інжек», 2003. 

3. Про затвердження Порядку оплати метрологічних робіт і послуг. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 805. - Київ. 

4. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» ( ро.15).  

5. Методика визначення вартості метрологічних робіт і послуг. Наказ Міністер-

ства економічного розвитку і торгівлі України 15.06.2012 № 706. 
 

Інструктивно-методичні вказівки обговорені та погоджені на засіданні кафедри 

ТМОтаОМІ СНУЯЕтаП. Протокол № 01 від ―28‖ серпня  2012 р. 
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Д о д а т о к  Щ 
 

ЗАВДАННЯ 

на практичне заняття № 2 
з курсу «Економіка метрологічного забезпечення,  

стандартизації та сертифікації» 

Час проведення - 2 години 

 

ТЕМА. Розрахунок економічного ефекту від розробки та впровадження нової  
методики вимірювань. 

 
 

МЕТА: навчити студентів проводити розрахунок економічного ефекту від ро-
зробки та впровадження нової методики вимірювань 

 
 

Основним завданням, що ставлять при виконанні даної роботи, є визначення витрат і 
джерел утворення економічного ефекту від розробки та впровадження нової методики вимірю-
вань. Робота носить розрахунковий характер. 

 

Організаційно-методичні вказівки для підготовки до заняття: 
 

  повторити за конспектом лекцій та рекомендованій літературі теоретичний матеріал; 
  вивчити опис ПЗ; 
  знати відповіді на контрольні запитання, наведені в описі ПЗ; 
  ознайомитися з таблицями вихідних даних в описі ПЗ, знати розрахункові формули 

для визначення обчислюваних параметрів; 
  приготувати бланк звіту з ПЗ; 
  приготувати до заняття калькулятор. 

 

Перелік питань, що підлягають закріпленню на практичному занятті №2 
 

1. Джерела утворення економічного ефекту при впровадженні нових методик 
вимірювань. 

2. Показники та критерії ефективності метрологічних робіт. 
3. Особливості формування економічного ефекту з урахуванням похибок вимірювання. 
4. Методика розрахунку вартості метрологічних робіт. 
5. Економія, одержувана від зменшення втрат від похибки вимірювань при вимірювальному 

контролі параметрів обладнання, вхідному контролі та контролі якості продукції. 
6. Економія, одержувана від зменшення втрат, що виникають від похибки вимірювань 

при операціях витрати, обліку, дозування. 
7. Економія, одержувана від зменшення втрат, що виникають при відхиленні параметрів 

технологічного процесу від оптимальних значень за рахунок похибки вимірювань. 
  

Література 
 

1. Маловик К.Н., Юдин А.В. Информационно-методические материалы по курсу «Кон-
троль качества и надежности». 

2. Орлов П.А. Менеджмент качества и сертификации продукции:учеб.пособие. - Х.: Ви-
давничий дім «Інжек», 2003. 

3. Про затвердження Порядку оплати метрологічних робіт і послуг. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 805. - Київ. 

4. Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (ст. 15).  
5. Методика визначення вартості метрологічних робіт і послуг. Наказ Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України 15.06.2012 № 706. 
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Практичне заняття № 2 

з курсу «Економіка метрологічного забезпечення, стандартизації та сертифікації» 

Час проведння - 2 години 
 

ТЕМА. Розрахунок економічного ефекту від розробки та впровадження нової ме-

тодики вимірювань. 

. 

МЕТА: навчити студентів проводити розрахунок економічного ефекту від ро-

зробки і впровадження нової методики вимірювань 

 
План практичного заняття № 2 

 

1. Вступ - 5 хв. 

Джерелами утворення економічного ефекту є: 

- скорочення витрат на проведення вимірювань; 

- зниження собівартості вимірювань за рахунок зниження трудомісткості, умовного 

вивільнення працюючих, економії матеріальних ресурсів. 

Витратами, необхідними для проведення даних робіт є: 

- капітальні вкладення на придбання устаткування і засобів вимірювань. 

Формула (Щ.1) річного економічного ефекту має вигляд: 
 

    днвв КЕПС
В

В
ПСЗ

В

В
ЗЕ 

















 22

1

2
112

1

2
1 ,                    (Щ.1) 

 

де 21 , ЗЗ  - приведені витрати в розрахунку на річний обсяг вимірювань, вироблених за допомо-

гою базового (З1) і нового (З2) методу вимірювань, грн/рік; 

 21,ВВ  - річні обсяги  вимірювань, вим./рік; 

21 , вв СС  - собівартість річного обсягу вимірювань, грн/рік; 

дК  - додаткові капітальні вкладення, пов'язані з розробкою і впровадженням нового мето-

ду, грн.; 

21, ПП  - річні втрати, що виникають від похибок вимірювань і контролю, грн/рік; 

15,0нЕ  1/год – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень. 

Собівартість річного обсягу вимірювань обчислюємо за формулою (Щ.2): 
 

АЗЕРПв СССССС  .                                             (Щ.2) 

 

Порядок формування вартості метрологічних робіт і послуг згідно [5].  

Вартість метрологічних робіт та послуг розраховується підприємством-виконавцем на пі-

дставі норм часу на їх виконання та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу - од-

ного людино-дня (людино-години) за формулою (Щ.3): 
 

оччмр ВНВ * ,                                                     (Щ.3) 

 

де мрВ  - вартість метрологічних робіт і послуг, гривень; 

  чН  - норма часу на виконання метрологічних робіт і послуг, людино-днів (людино-годин); 

 очВ  - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу, гривень за один людино-день 

(людино-годину). 
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Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу визначається відповідно до поло-

жень (стандартів) бухгалтерського обліку та документів підприємства з питань його облікової 

політики, які розробляються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні". 

Базою для формування вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу є фактичні 

витрати за даними бухгалтерської звітності за попередній рік з економічним обґрунтуванням на 

плановий рік. Виняток становить основна заробітна плата, яка враховується в калькуляційну 

одиницю часу метрологічних робіт і послуг за даними штатного розпису на дату розрахунку. 

На новоутворених підприємствах базою для формування вартості розрахункової кальку-

ляційної одиниці часу є планові фінансові показники. 

Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу на виконання метрологічних робіт і 

послуг обчислюється, ураховуючи повну собівартість та прибуток, за формулою (Щ.4): 
 

рчроч ФПСВ /)(  ,                                                 (Щ.4)      

              

де очВ  - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу, гривень за один людино-день 

(людино-годину); 

   С  - повна собівартість, гривень; 

рП  - прибуток, гривень; 

рчФ  - фонд робочого часу основних виконавців метрологічних робіт (послуг), людино-днів 

(людино-годин). 

Повна собівартість розрахункової калькуляційної одиниці часу включає виробничу собі-

вартість, адміністративні витрати та витрати на збут (табл. Ш1). 

Т.ч. складові Сп, Ср собівартості річного обсягу вимірювань обчислюються як Вмр 

згідно таблиці Ш1, формул (Щ.5) - (Щ.6): 
 

nп n)(
чпвпbНС  ;                                                   (Щ.5) 

 

релчрврр nЦbНС )(  .                                              (Щ.6) 

 

Обчислення АЕЗ ССС ,, виконуємо за формулами (Щ.7) - (Щ.10). 
 

чкkЗ btВС *3676,1* ;                                        (Щ.7) 

 

рееЕ ТNКС  ;                                               (Щ.8) 

 

260змзмр ФТ  ;                                             (Щ.9) 

 

./

,

kд

азвА

tФВ

РЦС




,                                                     (Щ.10) 

 

де звЦ  - ціна ЗВТ, грн/од.; 

врвп НН ,  - норма часу, що витрачається  на одну повірку (ремонт) з урахуванням ви-

трат часу на монтаж і демонтаж,  год./пов. (год./ рем.); 

чрчп bb ,  - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу повірника (ремонтни-

ка) (Воч), грн/год; 

елЦ  - середня вартість замінних елементів і деталей при ремонті, грн/ рем.; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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3676,1 - коефіцієнт, що враховує відрахування на соцстрахування (єдиний страховий 

внесок відповідно до класу ризику підприємства); 

      чкb  - годинна тарифна ставка вимірювача (контролера), грн/год.; 

      
еN  - споживана одним засобом вимірювань потужність, КВт; 

      еК  - вартість 1 кВт * год електроенергії, грн / (КВт * год); 

      рТ  - плановий фонд робочого часу в розрахунковому періоді, год/ рік; 

      змФ  - завантаження приладу протягом робочої зміни, год/ зм; 

      зм  - кількість змін протягом дня, коли прилад завантажений; 

      260  - середня кількість робочих днів у році, 1/рік; 

      дФ  - дійсний фонд часу використання ЗВТ, год./ рік; 

     kt  - норма часу на один вимір, год/вимір. 

Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу ремонтників, повірників,             

контролерів, розмір відрахувань на соціальне страхування із заробітної плати працівни-

ків, амортизаційних відрахувань, вартість 1 КВт * год. електроенергії коригуються згі-

дно тарифів та нормативних документів на момент проведення розрахунків. 

Для виконання роботи Вам у відповідність з номером бригади будуть видані 

варіанти 1-4 для виконання. 

2. Основна частина. 

2.1. Опитування студентів з питань завдання та розбір матеріалу, запропонованого 

на самостійну підготовку :                                                          20 хв. 

2.2. Захист звітів з практичного заняття № 1 :                15 хв. 

2.3. Видача варіантів завдання:              5  хв. 

2.4. Виконання практичної частини ПЗ№2 :                    25 хв. 

2.5. Висновки:                                                                        5 хв. 

 

Контрольні запитання 
 

1. Які джерела утворення економічного ефекту при впровадженні нових методик 

вимірювань? 

2. Які показники і критерії ефективності метрологічних робіт? 

3. У чому особливості формування економічного ефекту з урахуванням похибок 

вимірювань? 

4. Методика розрахунку вартості метрологічних робіт. 

5. Економія, одержувана від зменшення втрат від похибки вимірювань при 

вимірювальному контролі параметрів обладнання, вхідному контролі та контролі якості 

продукції. 

6. Економія, одержувана від зменшення втрат, що виникають від похибки 

вимірювань при операціях витрати, обліку, дозування, що виключно важливо при ро-

боті з дорогим матеріалом. 

7. Економія, одержувана від зменшення втрат, що виникають при відхиленні па-

раметрів технологічного процесу від оптимальних значень за рахунок похибки 

вимірювань. 
 

Хід роботи 
 

Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту від розробки і впровадження нових ме-

тодик вимірювання наведені в таблиці Щ3. 
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Таблиця Щ3 
 

Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту 
 

№ Наймену-

вання по-

казника 

Поз-

на-

чен-

ня 

Оди-

ниці 

вимірю-

вання 

Значення для 

базового варіанту 

Значення для 

нового варіанту 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.   Річні втра-

ти від похи-

бки 

вимірювань 

і контролю 

21,ПП

 

грн/год 1200 200 265 1500 1000 150 165 1000 

2.  Вартість 

ЗВТ 
звЦ  грн 5000 3000 4500 5000 5000 3000 4500 5000 

3.   Середня 

вартість 

замінних 

виробів та 

деталей 

при ре-

монті 

елЦ  грн 100 50 70 80 100 50 70 80 

4.  Споживана 

приладом 

потужність 

еN  кВт 0,018 0,025 0,018 0,018 0,018 0,025 0,018 0,018 

5.   Середня 

річна кіль-

кість по-

вірок одно-

го СВ 

пп  пов/рік 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.  Середня 

річна кіль-

кість ре-

монтів од-

ного ЗВ 

рп  рем/рік 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7.   Норма ча-

су, що ви-

трачається 

на одну 

перевірку 

впН  год/пов. 11,2 10,0 9,5 12,5 10,0 8,2 9,5 10,5 

8.  Норма ча-

су, що ви-

трачається 

на один 

ремонт 

 
врН  год/рем. 20 15 20 25 15 10 10 15 

9.   Вартість 
розрахун-
кової каль-
куляційної 
одиниці ча-
су на по-
вірку 

чпb  грн/год 10 10 10 10 10 10 10 10 
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№ Наймену-

вання по-

казника 

Поз-

на-

чен-

ня 

Оди-

ниці 

вимірю-

вання 

Значення для 

базового варіанту 

Значення для 

нового варіанту 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10.   Вартість 
розрахун-
кової каль-
куляційної 
одиниці 
часу на ре-
монт 

чрb  грн 9 9 9 9 9 9 9 9 

11.  Норма ча-
су на один 
вимір 

kt  год/вим 0,5 0,3 0,5 0,5 0,35 0,25 0,45 0,4 

12.  Годинна 
тарифна 
ставка 
вимірю-
вача (кон-
тролера) 

вчк грн/год 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

13.  Кількість 
змін на 
день, коли 
прилад за-
вантаже-
ний 

зм  зм 1 1 1 1 1 1 1 1 

14.  Час заван-
таження 
приладу на 
протязі 
зміни 

змФ  год/зм 6 8 6 8 6 8 6 8 

15.   Додаткові 
капітальні 
вкладення 

дК  грн - - - - - - - - 

Порядок і приклад розрахунку річного економічного ефекту зведені в таблицю Щ4. 

Таблиця Щ4 
 

Порядок розрахунку річного економічного ефекту 
 

Найменування по-
казника 

Позна- 
чення 

Одиниця 
виміру Формула розрахунку 

Базовий 
варіант 

Новий 
варіант 

1. Визначення пла-
нового фонду ро-
бочого часу 

рТ  год/рік 260*змзмр ФТ     

2. Визначення 
річних витрат на 
електроенергію 

ЕС  грн/рік 
рееЕ ТNКС     

3. Визначення 
річних амортиза-
ційних відрахувань 

АС  грн/рік 
азвА РЦС     

 

Закінчення табл. Щ4 
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Найменування по-
казника 

Позна- 
чення 

Одиниця 
виміру 

Формула розрахунку Базовий 
варіант 

Новий 
варіант 

4. Визначення річ-
ного обсягу 
вимірювань 

В  вим/рік 
кд tФВ /    

5. Визначення 
річних витрат на 
зарплату 
вимірювача, обслу-
говуючого один 
прилад 

зС  грн/рік 
чкkз btВС *3676,1*    

6. Визначення 
річних витрат на 
ремонт ЗВТ 

рС  грн/рік  елчрврР ЦbНС  рn    

7. Визначення 
річних витрат на 
повірку одного 
ЗВТ 

пС   грн/пов 
ппчвпП nbНС   

  

8. Визначення 
річних експлуата-
ційних витрат 

вС  
грн. 

АЗЕРПв СССССС     

 

За формулою (Щ.1) розрахувати річний економічний ефект. 
 
 

Застосування представленої методики вимірювань дозволяє збільшити обсяг 

контролю та скоротити час на проведення однієї контрольної операції. 

 
Література 

 

1. Маловик К.Н., Юдин А.В. Информационно-методические материалы по курсу 

«Контроль качества и надежности». 

2. Орлов П.А. Менеджмент качества и сертификации продукции:Учеб.пособие.-

Х:Видавничий дім «Інжек», 2003. 

3. Про затвердження Порядку оплати метрологічних робіт і послуг. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 805. - Київ. 

4. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (ст.15).  

5. Методика визначення вартості метрологічних робіт і послуг. Наказ Міністер-

ства економічного розвитку і торгівлі України 15.06.2012 № 706. 

Інструктивно-методичні вказівки обговорені та погоджені на засіданні кафедри 

ТМОтаОМІ СНУЯЕтаП. Протокол № 01 від 28 серпня  2012 р. 
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Д о д а т о к  Ю 
Практичне заняття № 3 

з курсу «Економіка метрологічного забезпечення, стандартизації та сертифікації» 

Час проведення - 2 години 
 

ТЕМА. Розрахунок витрат на проведення атестації  лабораторії органом з  
атестації. 

 
 

МЕТА: навчити студентів методиці розрахунку витрат на проведення 
атестації лабораторії органом з атестації. 

 

План практичного заняття № 3 
 

1. Вступ - 5 хв. 
У розрахунок економічних витрат на проведення атестації лабораторії (ВЛ) 

органом з атестації входять наступні роботи: 
атестація ВЛ (наприклад, час перевірки випробувальної лабораторії - 30 діб): 
Проведення атестації ВЛ: 
- наявність і кваліфікація фахівців: 
- наявність і стан випробувального обладнання; 
- наявність і стан ЗВТ; 
- проведення порівняльних випробувань продукції, хімічного аналізу і вимірювань; 
- робота з нормативною документацією (НД); 
- складання договору; 
- рекомендації щодо оформлення документів (паспорт, положення, настанови з 

якості, проект галузі атестації, перелік методів випробувань); 
- складання та оформлення договору (відповідно до переліку методів випробувань); 
- складання та атестація МВВ. 
1. Нехай витрати на придбання документації складають (вартість з ПДВ) ПРдок =                  

=385,0 грн, трудомісткість робіт з атестації: 
 

8404730  ndNTT  л\год,                            (Ю.1) 
 

де n  - чисельність комісії, чол; 
NТ - час атестації лабораторії; 

d  - тривалість роботи комісії на протязі дня. 
Фонд заробітної плати комісії, яка залучається для проведення атестації, складає: 
2. Оплата праці комісії за формулою (Ю.2): 

 

                   ТЗП  г

стТ ,                                                         (Ю.2) 
 

де     Т - трудомісткість проведення атестації, чол / год; 
г

стТ  - годинна заробітна плата 1-го члена комісії, грн; 
 

1080086.12840   грн. 
 

3. Відрахування на соціальні заходи, формула (Ю.3): 
- до пенсійного фонду ЄСВ – 37 %; 

 

      %37 ЗПOсоц ;                                                    (Ю.3) 

     3996%3710800   грн. 
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4. Амортизація устаткування для атестації визначаються за формулою (Ю4.): 
 

  17505,03500  аНБА  грн;                                 (Ю.4) 

де А  - амортизація обладнання; 

Б  - балансова вартість; 

аН  - норма амортизації. 

5. Витрати на електроенергію визначаються за формулою (Ю.5): 
 

СТРЗ вре  ,                                                    (Ю.5) 

 

де Р  – потужність електроприладів; 

врТ  – час роботи електроприладів; 

С  – вартість 1 квт/год; 
 

85еЗ  грн. 
 

6. Накладні витрати – 50 %, формула (Ю.6): 
 

           %50 ЗПРн ;                                                     (Ю.6) 

5400%5010800   грн. 
 

7. Собівартість, формула (Ю.7): 
 

несоцдок РЗАОЗППРС  ;                                    (Ю.7) 

20841540017539961080085385 С  грн. 
 

8. Прибуток – 20 %, формула (Ю.8): 
 

%20СП ;                                                      (Ю.8) 

4168%2020841   грн. 
 

9. Оптова ціна, формула (Ю.9): 
 

     ПСЦопт  ;                                                      (Ю.9) 

25009416820841  грн. 
 

10. ПДВ – 20 %, формула (Ю.10): 
 

                %20 оптЦПДВ ;                                                (Ю.10) 

8,5001%2025009   грн. 
 

11. Загальна вартість проведених робіт, формула (Ю.11): 
 

                        ПДВЦС оптзаг  ;                                               (Ю.11) 

8,300108,500125009   грн. 

 

Годинна заробітна плата членів комісії, розмір відрахувань на соціальне страху-

вання із заробітної плати, амортизаційних відрахувань, вартість 1 КВт*год електро-

енергії, ПДВ коригуються студентом самостійно згідно тарифів та нормативних доку-

ментів на момент проведення розрахунків. 
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Роботи з атестації виконуються на підставі договорів, укладених між органами з 

атестації метрологічними центрами чи територіальними органами, які відповідно до [3] 

виконують ряд робіт з атестації, а також організаціями, представники яких залучаються 

до складу комісій, і заявниками. 

При необгрунтованому підвищенні цін на розглянуті послуги замовник не може 

віддати перевагу аналогічним, але дешевшим, оскільки він централізовано прикріпле-

ний до даного територіальному органу. Однак і збитків замовник не терпить, оскільки 

розміри його фінансування збільшуються на суму зростання цін на такі послуги. У 

цьому випадку суспільство покриває надлишкові витрати виробництва, що призводять 

до так званої «витратною економіки». Споживачі послуг територіального органу не 

чинять на них впливу, а працюючі ізольовано один від одного територіальні органи не 

змагаються за завоювання споживачів, а отже, за зниження вартості та підвищення 

якості метрологічних послуг. 

Для виконання роботи Вам у відповідність з номером бригади будуть видані 

варіанти 1 - 4 для виконання. 

2. Основна частина. 

2.1. Опитування студентів з питань завдання та розбір матеріалу, запропонованого 

на самостійну підготовку:                                                       20 хв. 

2.2. Захист звітів з практичного заняття № 2:              15 хв. 

2.3. Видача варіантів завдання:                      5 хв 

2.4. Виконання практичної частини ПЗ № 3:                25 хв 

2.5.Висновки:                                                                      5 хв. 

 

Контрольні запитання 
 

1. Що включають одноразові капітальні витрати і поточні витрати на метрологічні 

роботи? 

2. Які показники та критерії ефективності метрологічних робіт? 

3. Правила атестації в державній метрологічній системі? 

4. Розкрити витрати на випробування, як засіб підвищення якості виробів. 

5. Ставки ПДВ. 

Хід роботи 
 

Вихідні дані для розрахунку витрат на атестацію лабораторії наведені в таблиці Ю5. 

 

Таблиця Ю5 
 

Вихідні дані для розрахунку витрат на атестацію лабораторії 
 

Найменування  

показника 

Одиниці 

вимірювання 

Варіанти 

1 2 3 4 

n (число членів комісії) чол. 3 4 5 3
 

NТ(час атестації лабо-

раторії) 
дні 10 20 30 20 

Т
г
ст (годинна ставка) грн/год 20 30 20 40 

Б (балансова вартість) грн 3550 4000 5000 4500 

Р (потужність приладів) кВт/год 2 0,5 3 1 

ПРдок (придбання доку-

ментів з ПДВ) 
грн 10000 15000 20000 18000 
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Розрахувати за вказаними формулами витрати: 

1. Оплата праці комісії - формули (Ю.1) - (Ю.2). 

2. Відрахування на соціальні заходи – формула  (Ю.3). 

3. Амортизація обладнання для атестації – формула (Ю.4). 

4. Витрати на електроенергію - формула (Ю.5). 

5. Громадські витрати - формула (Ю.6). 

6. Собівартість – формула (Ю.7). 

7. Прибуток – формула (Ю.8). 

8. Оптова ціна – формула (Ю.9). 

9. ПДВ – формула (Ю.10). 

10. Загальна вартість проведених робіт –  формула (Ю.11). 

 
Література 

 
1. Орлов П.А. Менеджмент качества и сертификации продукции: учеб.пособие. – 

Х.: Видавничий дім «Інжек», 2003. 

2. Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі. Наказ 

Держспоживстандарту України від 29.03.2005 N 71.  

3. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». 

4. Методика визначення вартості метрологічних робіт і послуг. Наказ Міністер-

ства економічного розвитку і торгівлі України 15.06.2012 № 706. 

5. Про затвердження Порядку оплати метрологічних робіт і послуг. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 805. - Київ. 

6. Постанова КМУ від 26 жовтня 2011 р. N  Про затвердження переліку платних 

адміністративних послуг, які надаються Міністерством економічного розвитку і торгів-

лі, підприємствами та організаціями,  що належать до сфери його управління, і розміру 

плати за їх надання. 

Інструктивно-методичні вказівки обговорені та погоджені на засіданні кафедри 

ТМОтаОМІ СНУЯЕтаП.  Протокол № 01 від 28 серпня 2012 р. 
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Д о д а т о к  Я 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Зав. кафедрой ТМОтаОМІ 

__________________  

ЗАВДАННЯ 

на практичне заняття № 4 

з курсу «Економіка метрологічного забезпечення, стандартизації та сертифікації» 

Час проведення - 2 години   

 

ТЕМА. Оцінка економічного ефекту від продовження ресурсу засобів вимірю- 

вальної техніки. 

 
 

МЕТА: навчити студентів оцінювати економічний ефект від робіт з продов- 

ження ресурсу ЗВТ. 

 
 

Основним завданням, що ставиться при виконанні даної роботи є визначення вит-

рат і джерел утворення економічного ефекту від продовження ресурсу ЗВТ. Робота но-

сить розрахунковий характер. Отриманий в результаті її виконання навик стане в нагоді 

в процесі виконання інших практичних завдань з даного курсу. 
 

Перелік питань, які підлягають закріпленню 

 на практичному занятті № 4 
 

1. Показники надійності приладів. 

2. Метрологічні та неметрологічні відмови.  

3. Невиявлені відмови. 

4. Показники довговічності ЗВТ. Фактори, що впливають на довговічність ЗВТ. 

5. Методи розрахунку залишкового ресурсу приладів. 

6. Економічний ефект від продовження ресурсу ЗВТ. 
 

Література 
 

1.  Маловик К.Н. Системное исследование ресурсных характеристик компонентов 

энергоблоков АЭС// Сборник научных трудов СНУЯЭиП. - Севастополь: СНУЯЭиП. - 

2011. - № 4. - С. 40-41. 

2. ГОСТ 26291-84. Надежность атомных станций и их оборудования. Общие по-

ложения и номенклатура показателей. М.: Ордена «Знак почета» издательство стандар-

тов,1987. – 17 с. 

3. Байхельт Ф. Надежность и техническое обслуживание. Математический под-

ход /Ф. Байхельт, П. Франкен: пер.с нем. − М.: Радио и связь, 1988. − 394 с. 

4. Антонов А.В. Оценивание, прогнозирование и управление ресурсными харак-

теристиками оборудования АЭС /А.В. Антонов, А.В. Дагаев //Сб. науч. тр. кафедры 

АСУ. − Обнинск: ИАТЭ, 2009. - С. 10 - 16. 

5. Методика визначення вартості метрологічних робіт і послуг. Наказ Міністер-

ства економічного розвитку і торгівлі України 15.06.2012 № 706. 
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Зав. кафедрой ТМОтаОМІ 

__________________ Бакуліна Г.М. 
 

Практичне заняття № 4 

з курсу «Економіка метрологічного забезпечення, стандартизації та сертифікації» 

Час проведення - 2 години. 
 

 

ТЕМА. Розрахунок економічного ефекту від продовження ресурсу ЗВТ. 

 
 

МЕТА: навчити студентів методиці розрахунку економічного ефекту від продо-

вження ресурсу ЗВТ. 

 

 

План практичного заняття № 4 
 

1. Вступ - 5 хв. 

Для забезпечення функціонування системи експлуатації необхідно оснащення ме-

трологічних і ремонтних органів відповідним обладнанням, ЗІП, створення обмінних 

фондів, виділення необхідної кількості оперативного персоналу. У зв'язку з цим загаль-

ні середньорічні витрати на експлуатацію необхідної кількості ЗВТ Nт з необхідним 

рівнем метрологічної надійності обчислюється за формулою (Я.1): 
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де звтС  - вартість ЗВТ, грн; 

тN  - кількість ЗВТ, шт.; 

гК  - коефіцієнт використання обладнання, 0,1; 

слТ  - термін служби ЗВТ, років; 

зпС  - середньорічні витрати на ЗІП до одного ЗВТ; 

рп СС ,  - відповідно середньорічні витрати на повірочне та ремонтне обладнання; 

прС  - середньорічна вартість амортизації основних і підсобних приміщень метроло-

гічних і ремонтних органів; 

опС  - середньорічні витрати на утримання персоналу метрологічних і ремонтних 

органів; 

тС  - середньорічні витрати на транспортування ЗВТ до місць повірки та ремонту. 

Середньорічні витрати на повірочне та ремонтне обладнання можуть бути визна-

чені за формулою (Я.2): 
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де Ф  - число видів обладнання, необхідне для забезпечення технічної експлуатації 

ЗВТ, шт.; 

іС  - вартість одиниці i-го устаткування, грн; 

сліТ  - термін служби i-го устаткування, роки; 

елС  - вартість 1 кВт / год електроенергії, грн; 

еіР  - кількість електроенергії, споживаної в годину одиницею i-го устаткування, кВт; 

віК  - коефіцієнт використання i-го устаткування; 

 if  - необхідна кількість i-го устаткування, штук. 

Середньорічна вартість амортизації приміщень розраховується за формулою (Я.3): 
 

бслбпр ТСС . ,                                                     (Я.3) 

 

де бС  - витрати на будівництво будівель метрологічних і ремонтних органів, грн.; 

бслТ .  - термін служби будинків, років. 

Середньорічні витрати на ЗІП до одного ЗВТ розраховуються за формулою (Я.4): 
 

зпкiзп TСС  ,                                                      (Я.4) 
 

де кіС  - вартість ЗІП для одного ЗВТ, грн; 

зпТ  - термін, на який розраховується комплект ЗІП, років. 

Середньорічні витрати на утримання працівників, що виконують роботи з продо-

вження ресурсу розраховуються за формулою (Я.5): 
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де  п  - кількість категорій фахівців, що беруть участь в i-х роботах з повірки (ремонту); 

оіС  - місячний оклад фахівця i-й категорії, грн.; 

іN  - кількість фахівців i-го виду, чол.; 

зН  - нарахування на соціальне страхування, ЄСВ; 

зД  - премії, 8…10 %. 

Середньорічні витрати на транспортування ЗВТ до місць повірки та ремонту оці-

нюються за формулою (Я.6): 
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де iL  - загальна тривалість транспортування ЗВТ i-м видом транспорту, год; 

гiС  - вартість однієї години транспортування ЗВТ i-м видом транспорту. 

Економічний ефект від продовження терміну служби складає різницю між Се1 та 

Се2, формула (Я.7) 
                                

21 ее ССЕ  ,                                                                   (Я.7) 
 

де 1еС  - загальні середньорічні витрати на експлуатацію ЗВТ при терміні служби x років; 
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2еС  - загальні середньорічні витрати на експлуатацію ЗВТ при подовженому терміні 

служби y років. 

Для виконання роботи Вам будуть видані варіанти 1 - 4 для виконання. 

2. Основна частина. 

2.1. Опитування студентів з питань завдання та розбір матеріалу, запропонованого 

на самостійну підготовку                                                           20 хв. 

2.2. Захист звітів з практичного заняття № 3                 15 хв. 

2.3. Видача варіантів завдання                          5 хв. 

2.4. Виконання практичної частини ПЗ №4                   25 хв. 

2.5. Висновок                                                                       5 хв. 

 

Контрольні запитання 
 

1. Що таке неметрологічна відмова? Як вона проявляється? 

2. Що таке метрологічна відмова? Як її виявити? 

3. Що таке помилкова і невиявлена відмова? 

4. Який розмір неоподатковано мінімуму доходів громадян? 

5. Як визначається економічний ефект від продовження ресурсу ЗВТ? 

6. Показники надійності приладів. 

7. Показники довговічності ЗВТ. Факторі, що впливають на них. 

 

Хід роботи 
 

Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту від продовження ресурсу ЗВТ 

наведено у таблиці Я6. 

Таблиця Я6 
 

Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту 
 

Найменування показника 
Позна-

чення 

Одиниці 

вимірюв

ання 

Варіант 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Вартість ЗВТ 
звтС  грн 59000 57200 555 58 

2. Кількість ЗВТ 
тN  шт 1 2 80 300 

3. Коефіцієнт використання 

устаткування 
гК   0,1 0,1 0,1 0,1 

4. Термін служби ЗВТ 
слТ  років 10; 12 10,13 12; 14 10,11 

5. Вартість ЗІП для одного ЗВТ 
кіС  грн 335 330 30 15 

6. Термін, на який розрахо-

вується комплект ЗІП 
зпТ  років  10 11 12 10 

7. Число видів обладнання, 

необхідне для забезпечення 

технічної експлуатації ЗВТ 

Ф  шт 7 5 2 3 

8. Вартість одиниці i-го устат-

кування 
іС  грн 470,6 440 455,4 200 

9. Термін служби i-го устатку-

вання 
iслТ  років 10 10 10 10 
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Закінчення табл. Я6 
 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Вартість 1 кВт/год електро-
енергії 

елС  грн Згідно існуючих тарифів  

11. Кількість електроенергії, 
споживаної в годину одиницею 
i-го устаткування 

еіР  кВт 2 2,5 0,5 0,1 

12. Коефіцієнт використання i-
го устаткування 

віК   0,12 0,12 0,12 0,12 

13. Необхідна кількість i-го 
устаткування 

if  шт 1 2 1 2 

14. Витрати на будівництво 
будівель метрологічних і ре-
монтних органів 

бС  грн 600000 550000 500000 400000 

15. Термін служби будівель 
бслТ .  ро-

ків 
50 50 50 50 

16. Кількість категорій 
фахівців, що беруть участь в i-х 
роботах по повірці (ремонту) 

п  3 3 3 2 1 

17. Місячний оклад фахівця i-й  
категорії 

оіС  грн 1895 1895 1895 1895 

18. Кількість спеціалістів i-го виду 
іN  чел 1 1 1 1 

19. Загальна тривалість транс-
портування ЗВТ i-м видом 
транспорту 

iL  Ч 5 5 5 5 

20. Вартість однієї години 
транспортування ЗВТ i-м ви-
дом транспорту 

гіС  грн 40 45 39 50 

 

Наведені вище критерії оцінки ефективності технічної експлуатації ЗВТ та методи 
їх визначення дають можливість кількісно оцінити доцільність проведення тих чи ін-
ших заходів з удосконалення процесів повірки, технічного обслуговування та віднов-
лення засобів вимірювальної техніки. Завдяки цьому з'являється можливість об'єктивно 
зважувати та обгрунтовувати різні варіанти організації повірочних і ремонтних робіт, 
ефективність впровадження нових методів і засобів обслуговування ЗВТ. Деякі з мож-
ливих шляхів вдосконалення метрологічного забезпечення експлуатації ЗВТ аналізу-
ються за допомогою вищенаведених критеріїв. 

Виходячи з формули для обчислення загальних середньорічних витрат на експлу-
атацію ЗВТ можна зробити висновок, що витрати на експлуатацію знаходяться в зво-
ротній залежності від терміну служби ЗВТ. Чим більше призначений термін служби 
ЗВТ, тим менше витрати на його експлуатацію. Звідси випливає економічна ефек-
тивність виконання робіт із збільшення терміну служби або продовження призначеного 

ресурсу. 
 

Література 
 

1.  Маловик К.Н. Системное исследование ресурсных характеристик компонентов 
энергоблоков АЭС// Сборник научных трудов СНУЯЭиП. - Севастополь: СНУЯЭиП. - 
2011. - №4. - С.40 - 41. 
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2. ГОСТ 26291-84. Надежность атомных станций и их оборудования. Общие по-
ложения и номенклатура показателей. М.: Ордена «Знак почета» издательство стандар-
тов,1987. – 17 с. 

3. Байхельт Ф. Надежность и техническое обслуживание. Математический под-

ход /Ф. Байхельт, П. Франкен: пер.с нем. − М.: Радио и связь,1988. − 394 с. 

4. Антонов А.В. Оценивание, прогнозирование и управление ресурсными харак-

теристиками оборудования АЭС /А.В. Антонов, А.В. Дагаев //Сб. науч. тр. кафедры 

АСУ. − Обнинск: ИАТЭ, 2009. - С. 10 - 16. 

5. Методика визначення вартості метрологічних робіт і послуг. Наказ Міністер-

ства економічного розвитку і торгівлі України 15.06.2012 № 706. 

Інструктивно-методичні вказівки обговорені та погоджені на засіданні 

кафедри ТМОтаОМІ СНУЯЕтаП.  Протокол № 01 від 28 серпня  2012 р. 
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Д о д а т о к  АА 
 

ЗАВДАННЯ 

на практичне заняття № 5 

з курсу «Економіка метрологічного забезпечення, стандартизації та сертифікації» 

Час проведення - 2 години.   

 

ТЕМА. Розрахунок економічної ефективності  розробки та впровадження 

системи менеджменту якості на підприємстві. 

 
 

МЕТА: навчити студентів методиці розрахунку економічної ефективності 

розробки та впровадження системи менеджменту якості на підприємстві 

 

Основним завданням, що ставиться при виконанні даної роботи є визначення вит-

рат і джерел утворення економічного ефекту від розробки та впровадження системи 

менеджменту якості на підприємстві. Робота носить розрахунковий характер. Однак, 

отриманий в результаті її виконання навик стане в нагоді Вам в процесі виконання ін-

ших практичних завдань з даного курсу. 

 

Перелік питань, які підлягають закріпленню на практичному занятті № 5 

 

1. Ефективність робіт із стандартизації.  

2. Суть, завдання, мета розробки СМЯ. 

3. Визначення трудомісткості робіт із стандартизації. Нормативи трудомісткості 

робіт. 

4. Розрахунок витрат на розробку і впровадження СМЯ. 

5. Вартість робіт по сертифікації СМЯ. Нормативи трудомісткості сертифікації. 

  

Література 
 

1. ДСТУ 4054-2001. "Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартиза-

ції". Настанова. Чинний від 01.05.2002. 

2. Методика визначення трудомісткості та вартості робіт із стандартизації. Наказ 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

від 19.10.2007. - № 274. 

3. Правила визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвер-

джені наказом Держстандарту України від 10.09.99 № 100. 

4. Комкова Е.В. Организация и повышение эффективности метрологического 

обеспечения измерений в электроэнергетике [Текст]: к изучению дисциплины / Е.В. 

Комкова // Электрические станции. - 2009. - № 9. - С. 5 - 10. 

5. Постанова КМУ від 11 квітня 2002 р. N 485 Про затвердження Правил визна-

чення вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері.-

Київ. 

 



 82 

 

 

Практичне заняття № 5 

з курсу «Економіка метрологічного забезпечення, стандартизації та сертифікації» 

Час проведення - 2 години.   

 

ТЕМА: Розрахунок економічної ефективності розробки та впровадження сис- 

теми менеджменту якості на підприємстві. 

 
 

МЕТА: навчити студентів методиці розрахунку економічної ефективності роз- 

робки та впровадження системи менеджменту якості на підприємстві. 

 
 

План практичного заняття № 5 
 

1. Вступ - 5 хв. 

Економічна ефективність визначається як відношення приросту прибутку до за-

гальної суми витрат на розробку та впровадження системи менеджменту якості 

(СМЯ), формула (АА.1): 
 

зВПЕ / ,                                                     (АА.1) 
 

де Е  - економічна ефективність; 

П  - приріст прибутку; 

зВ  - загальна сума витрат на  розробку та впровадження СМЯ. 

Приріст прибутку за формулою (АА.2): 
 

12 ППП   грн,                                              (АА.2) 
 

де 1П  - прибуток підприємства до впровадження СМЯ; 

2П  - прибуток підприємства після впровадження СМЯ. 

Загальні витрати за формулою (АА.3): 
 

врз ВВВ   грн,                                              (АА.3) 

де рВ  - витрати на розробку СМЯ; 

вВ  - витрати на впровадження СМЯ. 

Витрати вВ  - визначаються як сума витрат на впровадження; витрати рВ  визна-

чаються за формулою (АА.4): 
 

  нзнвпсрр КК
Т

ЗВ  1
22

 грн,                                (АА.4) 

 

де псрЗ  - середня зарплата; 

нзК  - коефіцієнт нарахувань до заробітної плати; ЄСВ згідно класу ризика підпрі-

ємства; 

нвК  - коефіцієнт накладних витрат. 

Загальна трудомісткістьТ  розробки СМЯ розраховується за формулою (АА.5): 
 

21 ТТТ   л-дн,                                           (АА.5) 
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де 1Т  - трудомісткість НДР (научно-дослідницька робота); визначається як сума іТ1 . 

2Т  - трудомісткість розробки методик за формулою (АА.6): 
 

  24322 1 бТКККТ   л-дн,                                   (АА.6) 
 

де 2К  - коефіцієнт, який враховує кількість підсумкових документів 1N , формула 

(АА.7): 

01,012 К 1N ,                                               (АА.7) 
 

 3К  - коефіцієнт, який враховує кількість мов 2N , формула (АА.8): 
 

23 N01,01 К ,                                                (АА.8) 
 

4К  - коефіцієнт, який враховує кількість об'єктів у базі даних (для всіх варіантів 04 К ); 

2бТ  - базовий норматив трудомісткості розробки документації (для всіх варіантів 

згідно [1]. 

Порядок визначення вартості робіт із сертифікації системи менеджменту якості 

продукції за договором наведені в табл. АА1. 
 

Таблиця АА1 
 

Визначення вартості робіт з сертифікації 
 

Прийняття рішення за заявками, у тому числі визначення схеми сертифікації 

Найменування робіт 

Норматив тру-

домісткості, лю-

дино-день, (пра-

вила, дод. 1) 

Кількість 

доку-

ментів, шт. 

Трудомісткість 

робіт, людино-

день 

Прийом, вхідний контроль та реєстрація 

заявки 

Розгляд документів, що додаються до 

заявки 

Попереднє ознайомлення зі станом ви-

робництва 

Визначення схеми сертифікації 

Визначення організацій-співвиконавців 

робіт 

Підготовка рішення за заявками 

 

0,4 

 

1,5 
 

2,0 
 

0,4 
 

1,0 

            1,0 

  

 

 

 

 

 

 

3. Обстеження виробництва 

 

Найменування робіт 

Норматив трудоміст-

кості, людино-день, 

(правила, дод. 1, 3) 

Тру-

домісткість 

робіт, люди-

но-день 

Обстеження виробництва на 

підприємстві з кількістю працюючих 

до 100 чол 

15  

Обстеження виробництва на 

підприємстві з кількістю працюючих 

від 100 чол. до 1000 чол. 

28  
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Обстеження виробництва на підпри-

ємстві з кількістю працюючих більше 

1000 чол. 

53  

1. Відбір та ідентифікація зразків і їх випробування 

Найменування робіт 

Норматив тру-

домісткості, люди-

но-день, (правила, 

дод. 3) 

Кількість 

доку-

ментів, шт. 

Трудоміст- 

кість робіт, 

людино-день 

Відбір та ідентифікація зразків 1,0   

Аналіз протоколів випробувань 1,0   

1  Сертифікація системи управління якістю 

Найменування робіт 
Норматив трудомісткості, люди-

но-день, (правила, дод-ки 3,4) 

Трудомісткість 

робіт, людино-

день 

Сертифікація СУЯ 
обсК2     

3. Видача сертифіката відповідності 

 

Найменування робіт 

Норматив тру-

домісткості, 

людино-день, 

(правила, дод-

ки 1, 3) 

Кількість 

доку-

ментів, 

шт. 

Тру-

домісткість 

робіт, люди-

но-день 

Аналіз отриманих результатів та прийнят-

тя рішення про видачу (відмову у видачі) 

сертифікатів 

Видача сертифікатів на систему управлін-

ня якістю, на продукцію та укладання 

ліцензійної угоди 

 

1,0 

 

1,0 

  

4. Технічний нагляд 

Розробка програми технічного нагляду 1,5   

Проведення однієї перевірки технічно-

го нагляду, включаючи аналіз даних 

про якість 

4,0   

Загальна трудомісткість робіт за договором складає С людино-днів. 

Вартість роботи одного людино-дня одного фахівця Органу з сертифікації складає 

у грн. 

Загальна вартість робіт за договором складає CCY С  грн. 

Вартість робіт з урахуванням 20 % ПДВ складає CCC гривні (ПДВ - CCCC грн). 
 

Виконавець ПІБ 
 

Для виконання роботи Вам видані варіанти 1-6 для виконання (табл.2, 3,4). 
 

2. Основна частина. 

2.1. Опитування студентів з питань завдання та розбір матеріалу, запропонованого 

на самостійну підготовку                                                     20 хв. 

2.2. Захист звітів з практичного заняття № 4           15 хв 

2.3. Видача варіантів завдання                       5 хв. 
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2.4. Виконання практичної частини ПЗ № 5            25 хв. 

2.5. Висновок                                                                5 хв. 

Контрольні запитання 

 
1. Перелічить складові витрат на розробку СМЯ, основні етапи робіт. 

2. Що таке трудомісткість робіт? 

3. Як визначити трудомісткість робіт з розробки нормативної документації? 

4. Як визначити розмір єдиного страхового внеску згідно класу ризику підприєм-

ства? 

5. Категорії складності виробництв, продукції. 

6. Нормативи трудомісткості робіт із сертифікації послуг. 

7. Витрати на сертифікацію продукції, послуг, СМЯ. 

8. Ефективність робіт із стандартизації. 

 
Хід роботи 

 
Вихідні дані для розрахунку представлені в таблицях АА2, АА3, АА4. 

 
Таблиця АА2 

 

Витрати на розробку СМЯ 
 

Витрати 
Позна- 

чення 

Одиниці 

виміру 

Підприємство  

1 2 3 4 5 6 

Коефіцієнт 

накладних витрат 
нвК   0,15 0,14 0,12 0,15 0,13 0,12 

Збір інформації 
11Т  л-дн. 154 176 149 130 165 166 

Консультації 
12Т  л-дн. 120 156 170 170 189 178 

Проект  
13Т  л-дн. 140 176 123 145 154 180 

Додаткові 
14Т  л-дн. 50 43 40 77 60 70 

Значення 

середньої 

заробітної плати 

псрЗ  грн 1800 1600 1900 2100 1850 1790 

Кількість 

підсумкових 

документів 

1N  шт. 8 7 10 7 9 9 

Кількість мов 
2N  шт. 2 2 2 2 2 2 
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Таблиця АА3 
 

Витрати на впровадження СМЯ 
 

Витрати 
Одиниці 
виміру 

Підприємство  

1  2 3 4 5  6 

Навчання 
співробітників 

тис. грн 1,4 3,5 1,4 0,7 0,7 1,5 

Консалтингові 
послуги 

тис. грн 3,2 5,1 2,1 2,1 2,3 2,9 

Проведення 
сертифікації 

тис. грн 4,8 16,96 12,8 9,1 10,5 8,96 

Обладнання тис. грн 12 23,3 10 8 7 3,9 
Оплата праці 
менеджерів з 
якості 

тис. грн 12,7 52,8 14,8 10,6 10,6 19,7 

Оплата праці 
співробітників, 
залучених до 
процесу впро-
вадження СУЯ 

тис. грн 11 39 10,6 1,6 1,4 11,9 

Сума витрат на 
впровадження 

тис. грн       

 

Таблиця АА4  
 

Прибуток підприємств до і після впровадження СУЯ 
 

Показник 
Одиниці 
виміру 

Підприємство  

1 2 3 4 5 6 

Прибуток підприємства 
до впровадження СМЯ 

тис. грн 20000 25000 26500 17500 18000 22000 

Прибуток підприємства 
після впровадження 
СУЯ 

тис. грн 22500 30000 34000 24700 26000 30000 

Розрахувати економічну ефективність робіт з розробки та впровадження СМЯ на 
підприємстві. 

 

Література 
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Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 
від 19.10.2007. - № 274. 

3. Правила визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвер-
джені наказом Держстандарту України від 10.09.99 № 100. 

4. Комкова Е.В. Организация и повышение эффективности метрологического 
обеспечения измерений в электроэнергетике [Текст]: к изучению дисциплины                             
/ Е.В. Комкова // Электрические станции. - 2009. - № 9. - С. 5 - 10. 

5. Постанова КМУ від 11 квітня 2002 р. N 485 Про затвердження Правил визначення 
вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері.-Київ. 
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Д о д а т ок  ББ 
 

Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

 
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Центру 

______________ В.М. Бойко 

 

«4» червня 2013 року 

 
Розклад занять 

тематичного короткотермінового семінару  

«Запровадження та функціонування системи управління якістю в органах державної 

влади та місцевого самоврядування відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001-2009»  

для спеціалістів апаратів, управлінь та відділів районних державних адміністрацій,  

Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад 
 

Форма навчання – денна. 

Термін навчання: 5 – 6 червня 2013 року 

 

5 червня, середа  
 

10.30-10.40 Відкриття заняття  

Бойко Володимир Миколайович – директор Центру, кандидат істо-

ричних наук  

10.40-12.00 Конверсаторіум 

Підготовка проектів актів в органах державної влади та місцевого 

самоврядування 

Мужикова Наталія Михайлівна – заступник начальника юридичного 

відділу апарату облдержадміністрації, магістр державного управління  

12.10-13.30 Лекція 

Модернізація державної служби та державного управління  

Галайко Ірина Анатоліївна – т.в.о. начальника управління державної 

служби Головдержслужби України в області, магістр державної служби 

13.30-14.15 Перерва на обід 

14.15-15.35 Практичне заняття 

Запровадження системи електронного документообігу як складової 

функціонування системи управління якістю в органах державної влади 

та місцевого самоврядування  

Клименок Олександр Миколайович – начальник відділу інформа-

ційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної адміністрації 

15.40-17.00 Лекція 

Інформаційні технології в державному управлінні 

Дітковська Марина Юріївна – доцент кафедри менеджменту та дер-

жавної служби Чернігівського державного технологічного університе-

ту, кандидат технічних наук 
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6 червня, четвер  
 

8.00-9.20 Конверсаторіум 

Сучасне уявлення та основні вимоги системи управління якістю відпо-

відно до стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.  

Особливості впровадження системи управління якістю відповідно до 

стандарту ДСТУ IWA 4:2009 в суб'єктах місцевого самоврядування та 

виконавчої влади 

Шарамко Анатолій Олегович – начальник відділу систем управління 

якістю Державного підприємства «Чернігівський науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології та сертифікації» 

9.30-10.50 Практичне заняття 

Структура та порядок розроблення документації системи управління 

якістю.  

Практичний підхід до побудови документації системи управління які-

стю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 

Швець Ігор Анатолійович – фахівець із сертифікації відділу систем 

управління якістю Державного підприємства «Чернігівський науково-

виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 

11.00-12.20 Конверсаторіум 

Прикладні аспекти розробки системи управління якістю в установах 

та підприємствах України 

Лапа Марина Володимирівна – доцент Чернігівського державного 

інституту економіки та управління, кандидат технічних наук 

12.30-13.50 Конверсаторіум 

Прикладні аспекти розробки системи управління якістю в установах 

та підприємствах України 

Лапа Марина Володимирівна – доцент Чернігівського державного 

інституту економіки та управління, кандидат технічних наук 

13.50-14.10 Підбиття підсумків заняття  

Бойко Володимир Миколайович – директор Центру, кандидат істо-

ричних наук 
 

Заступник директора Центру                                                                        П.М.Підгайний 
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Марина Володимирівна Лапа 
 

 
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СИCТЕМ  

ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ЯДЕРНИХ ОБ’ЄКТІВ 
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Технічний редактор  

Р.В. Дмитрієва 
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