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ВСТУП 
 

Предметом вивчення дисципліни «Менеджмент ощадливого 
виробництва» є набір методів та інструментів, постійне використання 
яких дозволяє досягти максимальної ефективності виробництва.  

Знання та навички з дисципліни «Менеджмент ощадливого 
виробництва» допоможуть оволодіти студентам компетентностями з 
фахових предметів, знадобляться під час проходження виробничої і 
переддипломної практик, допоможуть написати і захистити випускову 
роботу та в подальшому успішно конкурувати на ринку відповідних 
робіт (послуг).  

Анотація 
Нині ощадливе виробництво є однією з найактуальніших тем 

українського виробничого менеджменту. Повністю уникнути втрат у 
виробничому і управлінському процесі не вдається навіть 
найуспішнішим компаніям світу. Але існує безліч концепцій, які 
дозволяють звести рівень втрат до мінімуму та забезпечити 
підприємствам практично безвідхідне виробництво із найменшими  
витратами ресурсів та часу. Однією з них є методика ощадливого 
виробництва. Ощадливе виробництво (англ. lean production або lean 
manufacturing) – це концепція, яка ґрунтується на прагненні 
підприємства ліквідувати всі види втрат за допомогою залучення у 
процес управління кожного працівника та максимальної орієнтації на 
споживача, що передбачає виробляти стільки продукції, скільки 
вимагає ринок.  

В основу концепції ощадливого виробництва покладено ті 
принципи, які необхідні для побудови “здорових” взаємин між 
людьми і створення ефективних взаємозв’язків в компанії. Ця 
концепція, як і безліч інших бізнес-ідей, таких як “шість сигм”, “5 S”, 
TQM (загальна система управління якістю), TPM (загальна система 
забезпечення діяльності виробництва), JIT (точно в строк), Канбан та 
інших подібних, є компонентами величезної цілісної системи 
японського менеджменту Кайдзен (постійне вдосконалення), 
основаної на ідеях Демінга, Джуран, Фейгенбаум та їхніх японських 
колег Ісікави, Тагуті і Сінго. 

Теорія ощадливого виробництва дає змогу на практиці покращити 
діяльність підприємств, оскільки останні зосереджують свої зусилля 
на усуненні деяких або і всіх надмірних витрат.  
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Ключові слова: ощадливе виробництво, ощадливе мислення, 
постійне вдосконалення, потік створення цінності, виробничі втрати, 
кайдзен, кайдзен потоку, кайдзен процесу, цільові орієнтири та 
принципи, конкурентоспроможність ощадливого підприємства, базові 
принципи ощадливого виробництва, максимізація якості, неперервні 
локальні вдосконалення. 

Annotation 
At present, cost-effective production is one of the most urgent themes of 

Ukrainian industrial management. Completely avoid losses in the 
production and management process can not even the most successful 
companies in the world. But there are many concepts that allow you to 
minimize the level of losses and provide enterprises with virtually no waste 
production with the least cost of resources and time. One of them is the 
method of economical production. Lean production or lean manufacturing 
is a concept that is based on the company's desire to eliminate all kinds of 
losses by involving each employee in the management process and 
maximizing consumer orientation, which involves producing as many 
products as the market requires. 

The basis of the concept of economical production is the principles that 
are necessary to build a healthy relationship between people and create 
effective relationships in the company. This concept, as well as many other 
business ideas such as "Six Sigma", "5 S", TQM (General Quality 
Management System), TPM (General System for Ensuring Production 
Activities), JIT (Exactly On-Time), KANBAN and others like that, are 
components of the huge integral system of Japanese Kaizen management 
(continuous improvement), based on the ideas of Deming, Juran, 
Feigenbaum and their Japanese colleagues Ishikawa, Taguti and Singо. 

The theory of economical production makes it possible in practice to 
improve the activity of enterprises, since the latter concentrate their efforts 
on eliminating some or all of the excessive costs. 
 Key words: saving production, saving thought, continuous 
improvement, flow of value creation, production losses, Kaizen, Kaizen 
flow, Kaizen process, target benchmarks and principles, competitiveness of 
a savvy enterprise, basic principles of economical production, 
maximization of quality, continuous local improvements. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ОКР 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних  

ECTS – 3 

 
За вибором 

Модулів: 1  
 

Спеціальність: 
всі спеціальності 

НУВГП 
 
 
 
 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський  

Рік підготовки 

Змістових модулів: 2 3-й 
Семестри 

Загальна кількість  
годин: 90 

6-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 2 
СРС – 4 

20 год. 
Практичні 

10 год. 
Лабораторні 

– 
Самостійна 

робота 
60 год. 

Форма контролю: 
залік 

Примітка 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: 33% до 67%. 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета викладання навчальної дисципліни „Менеджмент 
ощадливого виробництва” полягає у формуванні системи теоретичних 
знань і практичних навичок використання сучасних концепцій 
виробництва, що сприяють оновленню стану підприємства, 
підвищують його ефективність та сприяють досягненню нових 
конкурентних позицій як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках. 

Необхідно у студентів сформувати знання і навички розкриття і 
використання внутрішньо-організаційних резервів підвищення 
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продуктивності діяльності підприємства за рахунок виявлення втрат і 
обґрунтування ощадливих інструментів чи методів філософії 
ощадливого виробництва.  

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
систематизація сутності базових складових концепції ощадливого 
виробництва (основоположні поняття, передумови та цільові 
орієнтири, принципи та інструменти); аналіз практичного досвіду 
запровадження підходу ощадливого виробництва, накопиченого на 
сьогодні японськими компаніями, західними фірмами, українськими 
підприємствами. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент 
повинен знати: 

• сутність понять «Ощадливе виробництво» та «Ощадливе 
мислення»; 

• витоки та еволюцію концепції ощадливого виробництва; 
• цільові орієнтири та принципи ощадливого виробництва; 
• ощадливе мислення та філософію постійного вдосконалення; 
• набір інструментів для підвищення ефективності виробництва; 
• соціокультурні аспекти функціонування ощадливого 

підприємства та відповідний інструментарій; 
• Японський підхід до ощадливості; 
• ощадливе виробництво в західних компаніях; 
• шлях українських підприємств до ощадливості; 
вміти: 
• проводити аналіз дій з позиції створення цінності для 

споживача; 
• виявляти приховані втрати виробництва; 
• проводити орієнтацію на скорочення часу виконання 

замовлення; 
• залучати до процесу покращення працівників всіх рівнів; 
• організовувати неперервне подання ідей щодо поліпшення; 
• концентрувати ресурси підприємства на усуненні обмежень, які 

перешкоджають повній реалізації його потенціалу; 
• застосовувати інструменти для досягнення необхідного рівня 

якості. 
Отримані теоретичні знання та практичні вміння студенти мають 

застосовувати в процесі проходження виробничих і переддипломної 
практик, написанні курсових робіт та магістерського проекту. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Походження концепції ощадливого виробництва. 
Сутність понять «Ощадливе виробництво» та «Ощадливе мислення». 
Витоки та еволюція концепції. Ощадливе мислення та філософія 
постійного вдосконалення. 

Тема 2. Сутність концепції ощадливого виробництва. Цільові 
орієнтири та принципи. Умови та процес упровадження. 
Конкурентоспроможність ощадливого підприємства. 

Тема 3. Інструменти ощадливого виробництва. Організаційно-
технічні аспекти функціонування ощадливого підприємства та 
відповідний інструментарій. Соціокультурні аспекти функціонування 
ощадливого підприємства та відповідний інструментарій. 

Тема 4. Досвід роботи ощадливих підприємств. Японський 
підхід до ощадливості. Ощадливе виробництво в західних компаніях. 
Шлях українських підприємств до ощадливості. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма навчання 

Усьо-
го 

у тому числі 
л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Особливості концепція  
ощадливого виробництва 

Тема 1. Походження концепції 
ощадливого виробництва 

21 4 2 - - 15 

Тема 2. Сутність концепції ощадливого 
виробництва 

23 6 2 - - 15 

Змістовий модуль 2. Аспекти функціонування ощадливого 
підприємства та відповідний інструментарій 

Тема 3. Інструменти ощадливого 
виробництва 

25 6 4 - - 15 

Тема 4. Досвід роботи ощадливих 
підприємств 

21 4 2 - - 15 

Усього годин 90 20 10 - - 60 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 2 3 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Особливості концепція  

ощадливого виробництва 
1. Ощадливе виробництво, мислення та філософія 

постійного вдосконалення 
2 

2. 
Цільові орієнтири та базові принципи ощадливого 
виробництва 

2 

Змістовий модуль 2. Аспекти функціонування ощадливого 
підприємства та відповідний інструментарій 

3. 
Організаційно-технічні інструменти ощадливого 
виробництва 

2 

4. Соціокультурні інструменти ощадливого виробництва 2 
5. Досвід роботи ощадливих підприємств 2 

 РАЗОМ 10 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота студента полягає у поглибленні знань та умінь з 
усіх тем навчальної дисципліни. Самостійна робота потребує 
опрацювання додаткової навчальної літератури, нормативних 
документів, наукових праць та періодичних ділових видань. 

 Розподіл годин самостійної роботи студентів 

№ 
з/п 

Види навчальної діяльності 
Обсяг часу, 

годин 
денна форма 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних занять 7 

3 
Опрацювання окремих частин тем 
програми, які не викладаються на лекціях 

30 

4 Підготовка до контрольних заходів 15 
 Всього 60 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
В процесі проведення лекційних та практичних занять 

використовуються такі методи активного навчання: диспути та 
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дискусії; тематичні тести; розподіл ролей в аудиторії; ділові ігри; 
ситуаційні завдання з обговоренням, кейс-задачі. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 
навчальних робіт проводиться за поточним контролем. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим 
модулем включають тестові питання (30 тестів, трьох рівнів 
складності) та проводяться в системі Moodle через ННЦНО. 
Перевірка практичних умінь здійснюється під час практичних занять і 
за результатами виконання самостійної роботи. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного контролю з 
навчальної дисципліни «Менеджмент ощадливого виробництва», є: 
- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо). 
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-

бальній шкалі. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із 
заокругленням до цілого числа: 

0% – завдання не виконано; 40% – завдання виконано частково та 
містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 
розрахунках або в методиці; 80% – завдання виконано повністю і 
вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, 
висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, 
вчасно і без зауважень. 
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Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання 
Поточний контроль 

Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
20 30 30 20  

50 50 100 
В заліковій відомості результати навчання проставляються за 

двома шкалами – 100-бальною та національною. Зараховано 
виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види 
навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни, і набрали за результатами поточного контролю не менше 
60 балів. 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 

зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
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1. Омельяненко Т. Ощадливе виробництво: концепції, інструменти, 
досвід : [наук.-практ. видання] / Т. Омельяненко, О. Щербина, Д. 
Барабась, А. Вакуленко. – К. : КНЕУ, 2009. – 157 с. 
2. Мироненко М.А. Менеджмент ощадливого виробництва: 
Навч.посібн. 3-тє вид., виправлене. Дніпропетровськ. : Пороги, 2015. 
С. 512: ISBN: 978-617-518-301-1. 
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руководство по оптимизации бизнеса / Д. Хоббс – Минск : Гревцов 
Паблишер, 2007. – 352 с. 
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1. Харченко І.В., Романюк Л.М. Впровадження системи 
«бережливого виробництва» на українських підприємствах 
машинобудівної галузі та стратегія підвищення її 
конкурентоспроможності. Наукові праці. Кіровоградського 
національного університету. Економічні науки. 2016. вип. 29. С. 186-
192. 
2. Жмай А.В. Концепция бережливого производства как 
инновационная составляющая развития украинских предприятий. 
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2017. Том 
16. Вип. 3(37). С. 238-252. 
3. Кулиняк І.Я., Боцман Ю.С. Концепція «Бережливого виробництва» 
як метод ефективної організації виробничого процесу підприємств. 
Глобальні та національні проблеми економіки. 2016.  № 14. С. 408-
412. 
4. Кобилюх О.Я., Мельник Г.М. Ощадливе виробництво як концепція 
оптимізації виробничого та управлінських процесів. Lviv Polytechnic 
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43-49. 
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