
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Менеджмент ощадливого виробництва. 

3. Тип: вибірковий.  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Швець Ф.Д., к.т.н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• визначати конкретні цільові орієнтири ощадливого підприємства; 

• управляти системо-утворюючими елементами ощадливого підприємства; 

• застосовувати базові принципи ощадливого виробництва на виробничих підприємствах; 

• систематизувати передумови переходу підприємства до ощадливої виробничої практики; 

• застосовувати інструменти ощадливого виробництва в певних виробничих умовах. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, Системи 

технологій та управління процесами, Мікроекономіка, Макроекономіка, Основи наукових 

досліджень, Економіка праці, Менеджмент.  

12. Зміст курсу: Тема 1. Походження концепції ощадливого виробництва. Тема 2. Сутність концепції 

ощадливого виробництва. Тема 3. Інструменти ощадливого виробництва. Тема 4. Досвід роботи 

ощадливих підприємств.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід: наук.-практ. видання [Lean production: 

concept, tools, experience / Omelyanenko T., Scherbyna O., Barabas D., Vakulenko A.; Kyiv National 

Economic University. - K: KNEU, 2009. - 157 p.]. 

2. Менеджмент ощадливого виробництва: навч. посіб. / М.А. Мироненко; Нац. металург. акад. 

України. — Д.: Пороги, 2010. — 343 с. 

3. Менеджмент ощадливого виробництва : навч. посіб. / М. А. Мироненко; ред.: Р. О. Лазарєва. - 2-ге 

вид., доповн. і переробл. - Д. : Пороги, 2011. - 399 c. - Бібліогр.: 88 назв. - укp. ред. Г.П. Иванова. – 

М.: Закон и право; ЮНИТИ, 2011. – 320 с.  

4. Джеймс П. Вумек, Дэниел Т. Джонс «Бережливое производство»/"Альпина Бизнес Букс«, 2005 г; 

5. http://relay-protection.ru/content/view/687/14/. 

6. http://www.qm-s.com/consulting/ lean-production.php. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 10 год. практичних, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 

Завідувач кафедри                                                                   Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: Management of economical production. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 6. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets F. D., candidate of 

technical sciences, associate professor. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• identify specific targets for a savvy business; 

• to manage the system-forming elements of a saving enterprise; 

• apply the basic principles of economical production at manufacturing enterprises; 

• to organize the preconditions for the transition of the enterprise to the economical production practice; 

• apply sophisticated production tools under certain production conditions. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher Mathematics, Systems of 

Technology and Process Management, Microeconomics, Macroeconomics, Fundamentals of Scientific 

Research, Economics of Labor, Management. 

12. Course contents: Theme 1. Origin of the concept of economical production. Theme 2. The essence of 

the concept of economical production. Theme 3. Tools of thrifty production. Theme 4. Experience of saving 

companies. 

13. Recommended educational editions:  
1. Oshchadlyve vyrobnytstvo: kontseptsiya, instrumenty, dosvid: nauk.-prakt. vydannya [Lean production: 

concept, tools, experience / Omelyanenko T., Scherbyna O., Barabas D., Vakulenko A.; Kyiv National 

Economic University. - K: KNEU, 2009. - 157 p.].  

2. Menedzhment oshchadlyvoho vyrobnytstva: navch. posib. / M.A. Myronenko; Nats. metalurh. akad. 

Ukrayiny. — D.: Porohy, 2010. — 343 s.  

3. Menedzhment oshchadlyvoho vyrobnytstva : navch. posib. / M. A. Myronenko; red.: R. O. Lazaryeva. - 2-

he vyd., dopovn. i pererobl. - D. : Porohy, 2011. - 399 c. - Bibliohr.: 88 nazv. - ukp. red. H.P. Yvanova. – M. 

: Zakon y pravo; YUNYTY, 2011. – 320 s. 

4. Dzheyms P. Vumek, Dényel T. Dzhons «Berezhlyvoe proyzvodstvo»/"Alʹpyna Byznes Buks«, 2005 h. 

5. http://relay-protection.ru/content/view/687/14/.  

6. http://www.qm-s.com/consulting/ lean-production.php. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 20 hours, practical classes – 10, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of 

scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

Head of the department                                                          L.F. Kozhushko, Ph.D., Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


