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1. Мета та завдання дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Організація 
виробництва” є формування у студентів комплексу знань про 
виробництво, виробничі системи, основи організації 
виробництва, його загальні принципи, методи і положення 
незалежно від форм власності підприємств і на цій основі 
здобуття спеціальних знань та практичних навичок з прийняття 
ефективних управлінських рішень щодо створення, 
функціонування та реорганізації виробничих систем в умовах 
ринкового середовища; вивчення закономірностей 
раціонального поєднання засобів виробництва і робочої сили та 
інших факторів виробництва для найбільш ефективного їх 
використання за швидких змін, пов’язаних з оновленням 
продукції та процесів її виготовлення. 

Основними завданнями вивчення дисципліни 
“Організація виробництва” є оволодіння студентами 
теоретичними знаннями та практичними навичками щодо 
економічних закономірностей формування і функціонування 
виробничих систем, організації і управління виробничими 
процесами, системи виробничої інфраструктури та організації 
трудових процесів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 
студенти повинні: 

знати: 

- основні категорії, поняття та принципи організації 
виробництва; 

- методи раціональної організації виробничих процесів у 
часі, розміщення їх у просторі; 

- типи виробництва, їх техніко-економічні особливості; 
- особливості формування та функціонування виробничої 

інфраструктури; 
- супроводження виробництва нової продукції; 
- принципи раціональної організації трудових процесів; 

вміти: 
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- використовувати закономірності поєднання основних 
факторів виробництва; 

- самостійно обґрунтовувати параметри раціональної 
організації виробничих систем; 

- вибирати оптимальні варіанти організаційних 
перетворень у виробництві. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Організаційні основи виробництва. 

Організація основного виробництва 

 

Тема 1. Предмет дисципліни “Організація виробництва” 

Сутність понять “виробництво”, “організація”, “організація 
виробництва”, взаємозв’язок між ними. Предмет та завдання 
дисципліни “Організація виробництва”. Загальні закони 
організації. 

 

Тема 2. Виробництво і виробничі системи 

Поняття про виробничі системи. Якості виробничих систем: 
результативність, надійність, гнучкість, керованість, 
організаційна структура, рухома рівновага, інерційність. 

Принципи організації виробничих систем. 
Принципи розвитку виробничих систем. 
 

Тема 3. Виробнича структура підприємства 

Поняття про виробничу структуру підприємства. Основні 
виробничі підрозділи підприємства. Поняття про цех, 
класифікація цехів за призначенням. Загальна характеристика 
складу цехів підприємства. Поняття про виробничі дільниці, 
види дільниць. Поняття про робочі місця. 

Види спеціалізації виробничих цехів і дільниць. Технологічна 
спеціалізація: особливості розташування обладнання, переваги і 
недоліки. Предметна спеціалізація: розташування обладнання, 
переваги і недоліки. 
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Тема 4. Виробнича потужність підприємства 

Поняття про виробничу потужність та чинники, що її 
обумовлюють. Фактори, які визначають величину виробничої 
потужності підприємства: фактори, які забезпечують виконання 
робіт, та фактори, які характеризують продуктивність 
технологічного обладнання і робочих місць. 

Розрахунок виробничої потужності підприємства. Вхідні дані, 
які використовуються для розрахунку виробничої потужності. 
Обладнання, яке враховується при розрахунку виробничої 
потужності. Провідне обладнання. Середньорічна виробнича 
потужність. 

Використання виробничої потужності підприємства. Система 
показників, які характеризують використання виробничої 
потужності. Коефіцієнт завантаження обладнання.  

 

Тема 5. Виробнича програма підприємства 

План виробництва та реалізації продукції. Поняття про 
виробничу програму підприємства. Завдання, які вирішуються 
під час розробки виробничої програми підприємства. 

Основні показники плану виробництва продукції. Натуральні 
показники виробництва продукції. Вартісні показники 
виробництва продукції: товарна продукція, валова продукція, 
чиста продукція. 

Планування незавершеного виробництва. Цикловий, 
оборотний та гарантійний заділи. Коефіцієнт наростання витрат. 

 

Тема 6. Виробничий процес 

Поняття про виробничий процес. Стадії виробничого 
процесу. Основні, допоміжні та обслуговуючі виробничі 
процеси. Простий та складний виробничий процес. 

Принципи організації виробничого процесу: спеціалізація, 
пропорційність, паралельність, прямоточність, безперервність, 
ритмічність. 

Поняття про організаційні типи виробництва. 
Характеристики масового, серійного та одиничного виробництв. 
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Тема 7. Організація виробничого процесу у часі 

Поняття виробничого циклу. Елементи виробничого циклу. 
Періоди, з яких складається виробничий цикл. Структура 
виробничого циклу. 

Фактори, які визначають тривалість виробничого циклу. 
Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу. Перерви у 
виробничому циклі. 

Види руху предметів праці у виробництві, їх характеристики, 
переваги і недоліки. 

 

Тема 8. Методи організації виробничих процесів 

Поняття про метод організації виробничих процесів. 
Непотокове виробництво, його характеристика.  

Основні ознаки та види потокового виробництва. 
Синхронізація виробництва.  

Основні параметри потокової лінії. 
 

Змістовий модуль 2. Виробнича інфраструктура. 

Організаційно-виробниче забезпечення якості продукції 

 

Тема 9. Оперативне регулювання виробництва 

Суть, зміст і завдання оперативного регулювання 
виробництва. Рівні, на яких здійснюється оперативне 
регулювання виробництва. Загальний порядок розробки 
оперативних планів. Основні принципи функціонування 
диспетчерської служби підприємства. Системи оперативного 
регулювання виробництва. 

 

Тема 10. Організація обслуговування виробництва 

Поняття про виробничу інфраструктуру.  
Склад і завдання інструментального господарства 

підприємства. Класифікація та індексація інструменту і 
оснащення. Нормування витрат інструменту і оснащення. 
Нормування запасів інструменту і оснащення. Система 
“максимум-мінімум”. 
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Склад і завдання ремонтного господарства підприємства. 
Організація і види ремонту основних фондів підприємства. 
Планування проведення ремонтів на підприємстві. 

Склад, завдання та особливості енергетичного господарства 
підприємства. Планування потреби в енергії. Ефективність 
функціонування енергетичного господарства підприємства та 
заходи по її підвищенню. 

Завдання транспортного господарства та види транспорту. 
Виробнича програма транспортного господарства. 
Вантажопотік, вантажообіг та обсяг вантажно-
розвантажувальних робіт. Види вантажообігу. Організація 
перевезень. Системи організації перевезень. Схеми маршрутів. 

Завдання складського господарства. Види складів. Організація 
функціонування складського господарства підприємства. 
Показники ефективності функціонування складського 
господарства підприємства. 

 
Тема 11. Організація праці 

Поняття, завдання та основні напрями організації праці. 
Функціональний, технологічний та кваліфікаційний розподіл 
праці. Кооперація праці. 

Види норм витрат праці, їх класифікація. Склад і розрахунок 
норми часу. 

Організація роботи трудових колективів. Організація оплати 
праці. 

 
Тема 12. Комплексна підготовка виробництва до зміни 

продукції (технології) 

Система створення та освоєння нової продукції (технології). 
Стадії комплексної підготовки виробництва до створення та 
освоєння нової продукції (технології). Зміст та склад 
технологічної підготовки виробництва до створення нової 
продукції. Організація освоєння нових видів продукції. 
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Тема 13. Організація управління якістю продукції 

Поняття про якість продукції. Система показників якості 
продукції. 

Поняття про сертифікацію продукції. Види сертифікації 
продукції. Сертифікат відповідності. Система сертифікації. 

Стандартизація продукції. Види стандартизації. Види 
стандартів. 

Завдання та зміст технічного контролю якості продукції на 
підприємстві. Види технічного контролю. Значення технічного 
контролю якості продукції. 
 

3. Перелік питань, винесених на самостійну роботу  

студентів денної форми навчання 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 2 3 

1. Організація як система 3 
2. Види резервів. Оптимізація резервів 3 
3. Карта організації робочого місця 3 

4. 
Якісний і кількісний зв’язок між факторами 
виробництва 

3 

5. 
Зовнішні і внутрішні фактори, які впливають 
на використання виробничої потужності 
підприємства 

4 

6. 
Особливості класифікації запасів у 
потоковому виробництві 

4 

7. 
Особливості систем оперативного 
регулювання виробництва 

4 

8. Удосконалення допоміжних процесів 4 

9. 
Фактори, які збільшують, та фактори, які 
зменшують обсяги ремонтних робіт 

4 

10. 
Поняття, завдання та основні напрями 
організації праці 

4 

11. 
Стадії комплексної підготовки виробництва 
до створення та освоєння нової продукції  

4 
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1 2 3 

12. 
Основні напрями скорочення циклу 
“дослідження-виробництво” 

4 

13. 
Функції підрозділів при виконанні дослідно-
конструкторських робіт 

4 

14. 
Економічне стимулювання підвищення якості 
продукції 

4 

 Разом  52 

 

4. Перелік питань, винесених на самостійну роботу 

студентів заочної форми навчання 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 2 3 

1. 
Організація як система: цілісність, ділимість, 
наявність мети 

2 

2. Організація як стан. Організація як процес 2 
3. Якості виробничих систем 3 
4. Принципи організації виробничих систем 3 
5. Принципи розвитку виробничих систем 3 

6. 
Види резервів. Ефективність та оптимізація 
резервів 

2 

7. Основні виробничі підрозділи підприємства 2 

8. 
Фактори, що визначають виробничу 
структуру підприємства 

3 

9. 
Якісний і кількісний зв’язок між факторами 
виробництва 

2 

10. 
Зовнішні і внутрішні фактори, які впливають 
на використання виробничої потужності 
підприємства 

3 

11. 
Шляхи покращення використання виробничої 
потужності підприємства 

2 
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1 2 3 

12. 
Поняття про виробничу програму 
підприємства 

2 

13. 
Основні показники плану виробництва 
продукції 

3 

14. 
Складання виробничої програми основного 
цеху 

2 

15. 
Виробничий процес. Стадії виробничого 
процесу 

3 

16. Організаційні типи виробництва 3 
17. Переваги збільшення  масовості виробництва 2 
18. Структура виробничого циклу 3 

19. 
Основні напрямки скорочення тривалості 
виробничого циклу 

2 

20. 
Види руху предметів праці у виробництві, їх 
характеристики, переваги і недоліки 

3 

21. 
Вимоги до організації потокового 
виробництва 

2 

22. 
Класифікація запасів у потоковому 
виробництві 

2 

23. Зміст оперативного регулювання виробництва 2 

24. 
Загальний порядок розробки оперативних 
планів 

2 

25. 
Системи оперативного регулювання 
виробництва 

3 

26. Поняття про виробничу інфраструктуру 2 
27. Удосконалення допоміжних процесів 3 

28. 
Фактори, які збільшують, та фактори, які 
зменшують обсяги ремонтних робіт 

3 

29. 
Поняття, завдання та основні напрями 
організації праці 

3 

30. Класифікація робочих місць 2 
31. Карта організації праці на робочому місці 2 
32. Зв’язок між нормою часу і нормою виробітку 2 
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1 2 3 

33. 
Удосконалення оплати праці робітників, 
керівних працівників, інженерно-технічних 
працівників і службовців 

3 

34. 
Система створення та освоєння нової 
продукції  

2 

35. 
Стадії комплексної підготовки виробництва 
до створення та освоєння нової продукції 
(технології) 

3 

36. 
Основні напрями скорочення циклу 
“дослідження-виробництво” 

2 

37. 
Функції підрозділів при виконанні дослідно-
конструкторських робіт 

3 

38. Економічні питання створення нової техніки 2 
39. Система показників якості продукції 3 
40. Система сертифікації 3 
41. Стандартизація продукції 3 

42. 
Економічне стимулювання підвищення якості 
продукції 

3 

43. 
Економічна ефективність підвищення якості 
продукції 

3 

 Разом  108 

 
5. Індивідуальне завдання  

 

Індивідуальне завдання передбачене навчальним планом у 
вигляді курсової роботи на тему: “Обґрунтування покращення 
використання виробничої потужності підприємства”.  

Курсова робота має такий зміст і структуру: 
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Розділи Назва розділів курсової роботи 
Кількість 

годин 
 Вступ  2 

1.  
Виробнича потужність та виробнича 
програма підприємства 

5 

2. 
Використання виробничої потужності 
підприємства та організація додаткового 
виробництва продукції 

6 

3. 
Розробка плану організаційно-технічних 
заходів на підприємстві та їх вплив на 
ефективність діяльності підприємства 

6 

 Висновки  3 
 Разом 22 

 

6.Рекомендована література 

6.1. Базова: 

1. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – 
К.: КНЕУ, 2003. – 524 с. 

2. Круш П.В., Подвігіна В.І., Гулевич В.О. та ін. Організація 
виробництва: Підручник . – К.: Каравела, 2010. – 536 с. 

3. Мороз В.С. Організація виробництва: Навч. посіб. – Львів.: 
Новий Світ-2000, 2011. – 255 с. 

4. Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець А.С. та ін. 
Організація виробництва: Підручник. – К.: Лібра, 2008. – 360 с. 

6.2. Допоміжна: 

1. ДСТУ 2960-94. Організація промислового виробництва. 
Основні поняття. Терміни та визначення. 

2. ДСТУ 3185-95. Організація промислового виробництва. 
Праця та заробітна плата. Терміни та визначення. 

3. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні 
положення та словник. 

4. Григурко І.О. Організація і планування виробництва в 
курсових та практичних роботах: Навч. посіб. – Львів: Новий 
Світ-2000, 2006. – 232 с. 
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5. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Навч. 
посібн. – Х.: ІНЖЕК, 2005. – 552 с. 

6. Єдина система конструкторської документації. Загальні 
положення (ГОСТ 2.001-93, ІДТ ДСТУ ГОСТ 2001-2006). 

7. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: 
Учеб.-метод. пособ. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 
с. 

8. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: 
навч. посіб. – Луцьк: Надстир’я, 2002.- 252 с. 

9. Організація виробництва: Навч. посібн. / За ред. І.В.Багрової. 
– К.: ЦУЛ, 2005. – 248 с. 

10. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: 
Підручник. – Львів: “Магнолія плюс”, 2005. – 400 с. 

11. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. Організація і планування 
виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. 
видання.–Львів: Світ, 1996.–352 с. 

12. Чейз, Ричард, Б., Эквилайн, Ніколас, Дис, Якобз, Роберт, Ф. 
Производственный и операционный менеджмент. 8-е изд.: 
Пер. с англ. -  М.: Вильямс, 2001. – 704 с. 

13. Журнал “Економіка України”. 
14. Журнал “Економіст”. 
15. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Організація 

виробництва”. 
 

7. Інформаційний ресурс 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни 
входять: 

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за 
галуззю знань 03.05 “Економіка та підприємництво”, К., КНЕУ, 
2010 р. 

2. www.mon.gov.ua/ 
3. www.tspu.edu.ua/кредитно-модульна система 
4. www.krok.edu.ua/kafedry/men_i_market/ 
5. Бібліотеки: 
• НУВГП – 33 000 м. Рівне, вул. Приходька, 75 
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• обласна наукова – 33 000, м. Рівне, майдан Короленка, 6,  
        тел. 22-10-63 
• міська бібліотека – 33 000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 67,  
       тел.24-12-47. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


