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1. Анотація до курсу 

Дисципліна “Організація виробництва” входить до складу дисциплін, що 

формують функціонування підприємств в умовах формування ринкової економіки. 

Господарюючим суб’єктам (підприємствам) надано широкі права і можливості щодо 

реалізації їх економічних та соціальних інтересів, вибору способів організації 

управління процесами виробництва, збуту продукції та фінансово-економічної 

діяльності. Нові принципи і підходи в управлінні ринкової діяльності підприємств 

повинні стати основою управління (менеджменту) сучасної формації спеціалістів. 

Саме це визначає актуальність і доцільність вивчення у закладах фахової перед 

вищої освіти дисципліни “ Планування та організація  діяльності  підприємств ”.  

 

2. Мета та завдання курсу 
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Метою Основні завдання курсу полягають у ознайомленні студентів з 

теоретичними засадами організації виробництва, методичними підходами 

раціоналізації та проектування виробництва; оволодіння практичними 

навичками обґрунтовувати проектні рішення щодо підвищення ефективності 

виробництва; застосування дослідницьких і організаторських здібностей у 

процесі розроблення організаційних проектів виробництва та їх реалізації. 

Особливістю даного курсу є вивчення теоретичного матеріалу відповідно до 

послідовності організації усіх процесів з випуску продукції в умовах реального 

виробництва (від основ організації науково-конструкторських робіт з її 

розробки до організації системи контролю за якістю готових виробів.  

Завдання курсу: 

 вивчення теорії та методики внутрішньо-виробничого планування й 

організації виробництва; 

 набуття навичок планування та практичного застосування методологічного 

апарату дисципліни; 

 вивчення основ теорії організації та планування діяльності підприємства; 

 вивчення методології розробки і ефективної реалізації планування на 

підприємств; 

 освоєння методів розрахунків техніко-економічних показників діяльності 

підприємства та його підрозділів; 

 набуття вмінь і первинних навичок економічного обгрунтування планових і 

організаційних рішень; 

 оволодіння принципами планування, набуття навичок практичного 

застосування сучасних підходів та методів планування. 

 

3. Результати навчання 

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності студентів:  

1. Ціннісно-смислову компетентність (формування у студентів знань, умінь і 

навичок, необхідних для успішного оволодіння професійними компетенціями у 

сфері функціонування сучасних наукоємних організацій і забезпечують 

здатність випускника до самостійної професійної діяльності в умовах ринкової 

економіки, отримання необхідних здатностей для створення нового 

підприємства або підвищення ефективності вже діючого, здатного випускати 

конкурентоспроможну за якістю та ціною продукцію);  

2. Загальнокультурну компетентність (набуття в процесі навчання студентом 

здатностей аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової 

культури, розуміння культурних, історичних та регіональних особливостей, що 

склалися в Україні та за її межами в області економіки та організації 

виробництво);  

3. Навчально-пізнавальну компетентність (поняття підприємства і його місце 

в економіці, зокрема основні ознаки і класифікацію підприємств, 

використовувати основні положення і методи економічних наук при вирішенні 

професійних завдань, аналізувати соціально значущі проблеми і процеси);  

4. Інформаційну компетентність (здатність розуміти сутність і значення 
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інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства);  

5. Комунікативну компетентність (здатність виявляти закономірності 

функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні, здатність 

використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

економічних рішень, здатність самостійно виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення, 

здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, 

зайнятості та безробіття);  

6. Компетентність особистісного самовдосконалення (здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу, знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної діяльності, здатність до креативного та 

критичного мислення).  

Після завершення курсу студенти повинні: 

знати: основні методологічні засади організації виробництва, структуру 

виробничого процесу та виробничого циклу, виробничу структуру 

підприємства, питання організації виробничого процесу в просторі і часі, 

особливості різних типів виробництва, характеристики потокових і не потокових 

методів організації виробництва, етапи комплексної технічної підготовки 

виробництва, поняття та управління якістю продукції, основи оперативного 

управління виробництвом. 

вміти: структурувати виробничі підрозділи підприємства за їхнім призначенням 

у загальному виробничому процесі, визначати тривалість виробничого циклу 

при різних видах руху предметів праці, розраховувати необхідну кількість 

обладнання та оптимальних розмір партії виробів при не потоковому методі 

виробництва, визначати основні параметри потокової лінії, розраховувати 

виробничу потужність підприємства, основні показники організації та 

нормування праці, обґрунтувати вибір технологічного процесу, скласти лінійний 

графік виконання робіт тощо. 
4. Політика курсу 

 
         Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні 
умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; 
систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно 
виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній 
роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час 
контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 
відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної 
доброчесності. 
 

5. Структура курсу 

 
ЛЕКЦІЇ 

 

Тема 1. Поняття та закони організації виробництва  
Поняття матеріального виробництва. Мета функціонування виробничого 

підприємства. Поняття організації. Організація у просторі і часі. Поняття 
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організації виробництва. Предмет та завдання організації виробництва.  

Сутність закону та закономірності. Закони організації в структурах і 

процесах.  

Тема 2. Виробничі системи. Організаційне проектування виробничих 

систем  
Поняття системи, її структури та будови. Сутність системного підходу до 

управління організацією. Класифікація і властивості систем. Функції та 

структура організації, зв’язок між ними. Сутність організаційного 

проектування. Класифікація зв’язків та сполучень у структурах. 

Класифікація структур за способом зв’язку та об’єктами формування. Види 

організаційних структур управління підприємства, їх характеристика та 

застосування. Поняття виробничої структури підприємства та принципи її 

побудови. Принципи раціоналізації структури організації.  

Тема 3. Організація трудових процесів і робочих місць  
Сутність та основні завдання організації праці. Поняття і структура 

трудового процесу. Класифікація трудових процесів та їх характеристика.  

Робоче місце як основна ланка виробничої структури підприємства. 

Організація робочого місця. Поняття операційної карти. Оснащення, 

обслуговування та атестація робочого місця.  

Організація праці трудових колективів. Розподіл та кооперація праці. 

Бригадна форма організації колективної праці. Принципи проектування 

організації праці трудових колективів.  

Тема 4. Нормування праці  
Нормування праці як необхідна умова організації ефективної роботи 

працівників та устаткування. Робочий час. Структура робочого часу та 

характеристика його структурних елементів. Система норм трудової 

діяльності. Методи нормування праці.  

Тема 5. Виробничий процес. Організація виробничих процесів у часі  
Поняття виробничого процесу. Види виробничих процесів та їх 

характеристика. Виробничий цикл як найважливіший параметр організації 

виробничого процесу у часі. Структура та тривалість виробничого циклу. 

Принципи раціоналізації виробничих процесів у часі.  

Пошук шляхів скорочення довжини виробничого циклу. Послідовне, 

паралельне і послідовно-паралельне сполучення операцій, переваги, 

недоліки. Визначення скорочення виробничого циклу виготовлення виробів 

при різних типах сполучення операцій, визначення простоїв операторів при 

різних типах сполучення. Коефіцієнт щільності виробничого циклу та 

фактори, що його визначають.  

Тема 6. Форми організації та типи виробництва  
Форма організації виробництва як взаємодія елементів виробничого 

процесу у просторі та часі. Основні форми організації виробництва 

(спеціалізація, кооперування, концентрація, комбінування) та їх 

характеристика  

Сутність поняття “тип виробництва”. Характеристика основних типів 

виробництва: масове, серійне та одиничне виробництво. Характеристика 
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підприємств масового, серійного, одиничного виробництва.  

Взаємозв’язок між типом виробництва та методом його організації. Основні 

методи організації виробництва. Фактори, що впливають на вибір методу 

організації виробництва.  

 
 

Тема 7. Потоковий метод організації виробництва. Організація 

автоматизованого виробництва  
Сутність потокового методу організації виробництва. Основні 

характеристики поточного виробництва. Застосування потокового методу 

організації виробництва.  

Поняття потокової лінії. Класифікація потових ліній. Основні параметри 

потокової лінії, їх характеристика. Період обслуговування потокової лінії. 

Фактори, що забезпечують ритмічність роботи потокової лінії. Розрахунок 

параметрів потокової лінії.  

Автоматизація виробництва на сучасних підприємствах як фактор 

підвищення ефективності їх діяльності.  

Тема 8. Партіонний та одиничний методи організації виробництва  
Сутність партіонного методу організації виробництва, його основні 

характеристики. Застосування партіонного методу організації виробництва. 

Поняття партії та серії виробів. Поняття ритмічності роботи при партіонному 

методі організації виробництва.  

Сутність одиничного методу організації виробництва, характеристика його 

основних стадій. Застосування одиничного методу організації виробництва, 

його переваги та недоліки.  

 

Тема 9. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції  
 

Роль інновацій у розвитку виробничого підприємства. Комплексна 

підготовка випуску інноваційної продукції, характеристика етапів та їх 

послідовність.  

Види та етапи виконання науково-конструкторської підготовки виробництва. 

Оцінка ефективності проведення конструкторської підготовки виробництва. 

Скорочення циклу (швидкість проведення) конструкторської підготовки як 

конкурентна перевага сучасного підприємства. Уніфікація та стандартизація 

виробів як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції за ціною, 

якістю та швидкістю її подачі на ринок.  

Зміст та завдання технологічної підготовки виробництва. Технологічність 

конструкції виробу. Типовий технологічний процес. Етапи проведення 

технологічної підготовки виробництва. Технологічна уніфікація та типізація 

технологічних процесів як фактор скорочення тривалості та трудомісткості 

технологічної підготовки виробництва.  

Організація виробничого планування як основа організаційної підготовки 

виробництва. Стратегічне планування діяльності підприємства. Бізнес-

планування діяльності підприємства. Основи оперативно-календарного 

планування в умовах різних типів виробництва. Організація диспетчеризації 
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виробництва. Сітьове планування та управління виробництвом.  

Тема 10. Організація основних виробничих процесів  
Характеристика заготівельних підрозділів основного виробництва, принципи 

їх організації та підвищення ефективності. Характеристика оброблювальних 

підрозділів основного виробництва, принципи їх організації та підвищення 

ефективності. Характеристика складальних підрозділів основного 

виробництва, принципи їх організації та підвищення ефективності.  

Тема 11. Організація допоміжних виробництв  
Поняття виробничої інфраструктури підприємства. Види допоміжних 

виробництв на сучасному виробничому підприємстві.  

Організація інструментального господарства. Мета функціонування 

інструментального господарства. Структурні підрозділи інструментального 

господарства та їх призначення. Основні завдання організації робіт з 

інструментального забезпечення виробництва. Напрямки удосконалення 

інструментального господарства та підвищення ефективності його 

функціонування. Визначення потреби виробництва в інструментах.  

Організація ремонтного господарства. Характеристика основних підходів до 

організації ремонтного господарства на підприємстві. Сутність системи 

планово-профілактичного ремонту (ППР). Поняття категорії складності 

ремонту, ремонтного циклу. Поняття огляду, малого, середнього і 

капітального ремонтів. Визначення трудомісткості річних ремонтних робіт, 

необхідного штату ремонтної бригади. Складання річного графіку ремонтних 

робіт.  

Організація енергетичного господарства. Види енергії та енергетичних 

ресурсів сучасного виробничого підприємства. Визначення потреби в 

енергоресурсах. Переваги і недоліки централізованого і децентралізованого 

енергопостачання. Напрямки удосконалення енергетичного господарства та 

підвищення ефективності його функціонування.  

 

Тема 12. Організація обслуговуючих господарств  
 

Роль обслуговуючих господарств у виробничій інфраструктурі підприємства.  

Організація матеріально-технічного забезпечення виробництва. Матеріально-

технічне забезпечення та його вплив на якість продукції підприємства. 

Основні цілі матеріально-технічного забезпечення. Структура відділу 

матеріально-технічного забезпечення виробництва. Визначення потреби в 

матеріальних ресурсах на підприємств. Використання сучасних логістичних 

принципів організації та підвищення ефективності матеріально-технічного 

забезпечення виробництва.  

Транспортне господарство як підрозділ обслуговування виробництва та його 

призначення. Види транспортних засобів сучасного підприємства. Поняття 

вантажного потоку на підприємстві та визначення внутрішнього 

вантажообігу. Характеристика основних транспортних систем підприємств. 

Фактори, які визначають вибір транспортних систем. Шляхи скорочення 

маршрутів і обсягів перевезень.  
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Складське господарство як підрозділ обслуговування виробництва, його 

основні функції. Доцільність утримання складського господарства в 

ринкових умовах.  

 

Тема 13. Організаційно-виробниче забезпечення якості та 

конкурентоспроможності продукції  
Поняття конкурентоспроможності та якості продукції, взаємозв’язок між 

ними. Системи контролю якості продукції. Організація технічного контролю 

якості на підприємстві. Характеристика видів та методів проведення 

технічного контролю якості продукції Організація сертифікації продукції 

підприємства. 

Практичні заняття курсу 

Практичні заняття курсу передбачають розв’язання типових професійних 

ситуаційних задач з дисципліни.   
 

Тема 2. Виробничі системи. Організаційне проектування виробничих  

систем  

 

Практична робота 1. Визначення довжини виробничого циклу при різних видах 

сполучення технологічних операцій  

 

Тема 4. Нормування праці  

Практична робота 2. Визначення норм чисельності та виробітку  

 

Тема 6. Форми організації та типи виробництва  

Практична робота 3. Розрахунок параметрів потокової лінії 

Практична робота 4. Визначення оптимального розміру партії деталей 

  

Тема 10. Організація основних виробничих процесів  
Практична робота 5. Розрахунки річної трудомісткості ремонтних робіт, штату 

ремонтної бригади, складання графіку ремонту устаткування 

Тема 11. Організація допоміжних виробництв. 

Практична робота 6. Розрахунки необхідного, витратного і обігового фонду 

інструментів на підприємстві. Розрахунки річної потреби в енергоресурсах. 

Практична робота 7.Визначення норм витрат матеріальних ресурсів та 

регулювання їх запасів 

Тема 12. Організація обслуговуючих господарств  
Практична робота 8. Розрахунки вантажообігу, визначення необхідності в 

транспортних засобах та складських приміщеннях на підприємстві 

 

Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа Google classroom. 
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6. Система оцінювання та вимоги 

 Навчальні досягнення здобувачів фахової передвищої освіти за 

результатами вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Рейтингова 

шкала 

 

Інституційна 

шкала 
5 відмінно 
4 добре 
3 задовільно 

  2 незадовільно 

 

Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та 

бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність 

на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

 

7. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література: 

1.  Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: 

Навчальний посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп./ За редакцією В.О.Василенка. – 

Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 532 с. 

2. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 

2003. 524 с. 

3. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. 

Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с. 

4. Методичні рекомендації з курсу "Організація виробництва" для студентів 

економічних спеціальностей//Магас В.М. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 32 

с. 

5. Організація виробництва: Навч. посіб. /В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. 

Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2005. – 336 с. 

6. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Підручник. – Львів: 

«Магнолія плюс», 2005. – 400 с. 

7. Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Буняк С.О. Організація виробництва: Практикум. 

– Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с. 

8. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навчальний посібник: 

Збірник вправ. – Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1999. 

258 с. 

Додаткова література: 

1. ДСТУ 2960-94 "Організація промислового виробництва. Основні поняття. 

Терміни та визначення". (чинний з 01.01.96 р.) 



9  

2. ДСТУ 2961-94 "Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів 

та виробничих процесів. Терміни та визначення". (чинний з 01.01.96 р.) 

3. ДСТУ 3138-95 "Організація промислового виробництва. Праця та заробітна 

плата. Терміни та визначення". (чинний з 01.07.96 р.) 

4. ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. 

Основні терміни та визначення". (чинний з 01.01.97 р.) 

5. ДСТУ 2974-95 "Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та 

визначення". (чинний з 01.07.96 р.) 

6. ДСТУ 2391—94 Система технологічної документації. Терміни та визначення. 

7. ДСТУ 3321—96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення 

основних понять. 

8. ДСТУ 2226—93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення. 

9. ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення 

діяльності. – К. Держстандарт України, 2001. – 44 с. 

10. ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва". – К.: Держкоммісто-

будування України, 1996. – 50 с. 
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