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1.Вступ 

Підготовка бакалаврів напряму підготовки 6.030504 
“Економіка підприємства” згідно з навчальним планом 
передбачає вивчення дисципліни “Організація виробництва”.  

Методичні вказівки розроблені з метою формування, 
закріплення та перевірки спеціальних теоретичних знань, 
розвитку практичних навичок з основ створення та 
функціонування виробничих систем, обґрунтування 
ефективності їх реорганізації в умовах мінливого середовища – 
зовнішнього або внутрішнього. 

В основу проведення практичних занять покладені наступні 
методичні принципи: 
- закріплення теоретичних знань та формування практичних 
навичок роботи  шляхом  розв’язання завдань і ділових 
ситуацій; 
- активізація творчого мислення шляхом проведення дискусій і 
обговорень по проблемних питаннях та ситуаціях; 
- критичне осмислення теоретичних основ організації 
виробництва, формулювання проблемних питань та 
обґрунтування можливих напрямків їх вирішення. 
 

 

2.Практичні рекомендації 

 

Тема 1. Предмет дисципліни “Організація виробництва” 

 
Основні поняття: організація, виробництво, виробнича 

система, ресурси, синергія 
 
Контрольні питання для перевірки знань 

1. Розкрийте сутність понять “виробництво”, “організація”, 
“організація виробництва”. 

2. Які сучасні вимоги ставляться до виробництва ? 
3. Дайте характеристику підприємства як виробничої системи. 
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4. Яке з визначень поняття “організація виробництва” 
найточніше відображає її суть ? 

5. У чому полягає взаємозв’язок функцій технології та 
організації виробництва ? 

6. Визначте, що є предметом та завданнями курсу “Організація 
виробництва”. 

7. Поясніть зв’язок курсу “Організація виробництва” з іншими  
економічними дисциплінами. 

8. Охарактеризуйте основні закони організації. 
 

 

Тема 2. Виробнича структура підприємства 

 
Основні поняття: виробничі підрозділи, виробнича 

структура, цех, виробнича дільниця, робоче місце, спеціалізація 
виробничих підрозділів 

 
Контрольні питання для перевірки знань 

1. У чому полягає просторове розташування виробничого 
процесу? 

2. Дайте визначення виробничої структури і охарактеризуйте її 
складові. 

3. Які фактори впливають на побудову раціональної 
виробничої структури ? 

4. Як поділяються цехи за призначенням ? 
5. Що таке виробнича дільниця ? 
6. Наведіть класифікації робочих місць. 
7. Обґрунтуйте застосування технологічної структури, її 

переваги та недоліки. 
8. У яких виробництвах застосовується предметна виробнича 

структура і чому ? 
9. Охарактеризуйте конкретні шляхи вдосконалення діючих 

виробничих структур. 
10. Які  тенденції розвитку виробничих структур можете 

назвати? 
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Тема 3. Виробнича потужність підприємства 

 
Основні поняття: продуктивність технологічного 

обладнання, виробнича потужність, коефіцієнт пропорційності, 
провідне обладнання, використання виробничої потужності, 
коефіцієнт завантаження обладнання 

 
Контрольні питання для перевірки знань 

1. Дайте визначення виробничої потужності підприємства. 
2. Назвіть фактори, що визначають виробничу потужність 

підприємства. 
3. Що таке коефіцієнт пропорційності і як він впливає на 

виробничу потужність підприємства ? 
4. В яких одиницях вимірюється виробнича потужність 

підприємства ? 
5. Яке обладнання включають до розрахунку виробничої 

потужності підприємства ? 
6. Як розраховують середньорічну виробничу потужність 

підприємства ? 
7. Які фактори впливають на використання виробничої 

потужності підприємства ? 
8. Які показники характеризують використання виробничої 

потужності підприємства ? 
9. Що таке “вузьке місце” ? Назвіть основні шляхи ліквідації 

“вузьких місць”. 
10. Назвіть основні напрямки підвищення рівня використання 

виробничої потужності підприємства ? 
 

Практичні завдання 

Задача 1 

Визначити річну виробничу потужність дільниці по 
виготовленню коліс (потокова дільниця), якщо відомі дані: 
режим роботи дільниці – двозмінний, тривалість зміни 8 годин, 
в році 252 робочих дня. Простоювання в ремонті становить: 
вальці – 4%, інше обладнання – 6% номінального фонду часу. 
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Виконання норм виробітку становить 110%. Під час 
виготовлення продукції використовується наступне обладнання: 

 
Назва 

обладнання 
Кількість одиниць 

обладнання 
Трудомісткість обробки 1 

колеса, верстато-годин 
Вальці для 

гнуття 
1 0,1 

Зварювальний 
апарат 

1 0,09 

Прес 2 0,18 
Клепальний 

апарат 
1 0,08 

 
 

Задача 2 

Відповідно до плану виробництва на місяць та трудоємкості 
обробки виробів по групах верстатів розрахувати ступінь 
завантаження обладнання, якщо в місяці 22 робочих дня, 
обладнання працює в 2 зміни, тривалість зміни 8 годин. 

Розрахунок провести в табличній формі. 
 

Виро
би 

План 
виробницт

ва, шт. 

Трудоємкість по групах обладнання, верстато - 
хвилини 

Фрезерні 
верстати 

Свердлильні 
верстати 

Токарні 
верстати 

Одини
ці 

виро 
бу 

Всьо
го 

Одини
ці 

виро 
бу 

Всьо
го 

Одини
ці 

виро- 
бу 

Всьо
го 

А-23 2500 4,0  2,0  6,0  
А-24 3000 2,5  1,5  3,5  
Б-10 8000 3,0  1,0  2,5  
Б-21 3000 4,0  2,5  3,0  
В-40 6500 2,0  2,0  3,0  
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Тема 4. Виробнича програма підприємства 

 
Основні поняття: виробнича програма, номенклатура, 

асортимент продукції, натуральні показники виробництва 
продукції, вартісні показники виробництва продукції, 
незавершене виробництво 

 
Контрольні питання для перевірки знань 

1. З яких частин складається план виробництва та реалізації 
продукції? 

2. Дати визначення виробничої програми підприємства. 
3. З якою метою розробляється виробнича програма 

підприємства? 
4. Які завдання вирішують під час розробки виробничої 

програми? 
5. Що таке натуральні показники виробництва продукції і коли 

вони застосовуються? 
6. Назвати основні вартісні показники виробництва продукції. 
7. Дати визначення незавершеного виробництва. 
8. Від чого залежить розмір незавершеного виробництва на 

підприємстві? 
9. Що таке коефіцієнт наростання витрат? Як він 

розраховується? 
 

 

Практичні завдання 

Задача 1 

 Відповідно до плану на рік валова продукція 
підприємства становить 6215 тис. грн. Залишки напівфабрикатів 
на складах на початок року становлять 1085 тис. грн., на кінець 
року – 1150 тис. грн. Залишки спецінструментів власного 
виробництва становлять: на початок року – 44 тис. грн., на 
кінець року – 41 тис. грн. 
 Визначити обсяг товарної продукції за планом на рік. 
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Задача 2 

 За даними  оперативного обліку добового виконання 
виробничих завдань цехом визначити коефіцієнт ритмічності 
виробництва за декаду: 

Число місяця 
Планове добове 

завдання, шт. 

Фактичний випуск 
продукції за добу, 

шт. 
1 120 115 
2 120 118 
3 120 119 
4 120 124 
5 120 122 
6 Вихідний - 
7 Вихідний - 
8 120 115 
9 120 121 
10 120 122 

Разом   
 

 

Тема 5. Виробничий процес 

 
Основні поняття:  
 
Контрольні питання для перевірки знань 

1. Що таке виробничий процес? 
2. Назвати основні стадії виробничого процесу. 
3. Що таке основні, допоміжні і обслуговуючі процеси? 
4. Який виробничий процес є простим, а який - складним? 
5. Охарактеризуйте основні принципи раціональної організації 

виробничого процесу. 
6. Що таке тип виробництва. 
7. Назвіть основні типи виробництва. Наведіть приклади. 
8. Охарактеризуйте типи виробництва. 
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Практичні завдання 

Задача 1 

На дільниці фрезерних верстатів (8 одиниць) 
механообробного цеху протягом місяця виготовляється 10 
найменувань деталей. Кожна з деталей в процесі обробки в 
середньому проходить 4 операції.  

Визначити коефіцієнт закріплення операцій та тип 
виробництва на дільниці. 

 
Задача 2 

Підготовчо-заключний час на обробку партії деталей 
становить 40 хв. Час на обробку 1-ї деталі становить 5 хв. 
Коефіцієнт можливих втрат часу на переналагодження 
обладнання становить 0,07.  

Визначити розмір партії деталей. 
 
 
Тема 6. Організація виробничого процесу в часі 

 
Основні поняття: виробничий цикл, структура виробничого 

циклу, види перерв у виробничому циклі, види руху предметів 
праці у виробництві, шляхи скорочення тривалості виробничого 
циклу 

 
Контрольні питання для перевірки знань 

1. Що таке виробничий цикл, його складові? 
2. З чого складається час обробки деталей? 
3. З чого складається час пролежування деталей? 
4. Що таке природні процеси? Наведіть приклади. 
5. Від яких факторів залежить тривалість виробничого 

циклу? 
6. Перерви у виробничому циклі. Наведіть приклади. 
7. Переваги і недоліки різних видів руху предметів праці у 

виробництві. 
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Практичні завдання 

Задача 1 

Визначити тривалість виробничого циклу виготовлення 
партії деталей n=4 шт. при паралельному виді руху деталей, 
якщо технологічний процес обробки складається з таких 
операцій:  

Операція  Норма часу, хв. 

1. Токарна 2 

2. Нарізання зубців 3 

3. Свердлильна 2 

4. Заокруглення зубців 1 

5. Шліфування 3 

Зобразити графічно рух партії деталей. 
 

Задача 2 

Обробляється партія деталей n = 20 деталей. Тривалість 
операцій становить: t1 = 4 хв., t2 = 2 хв., t3 = 3 хв., t4 = 1 хв., t5 = 3 
хв. Як зміниться середня тривалість виготовлення однієї деталі 
при переході з паралельного на паралельно-послідовний вид 
руху деталей? 

 

 

Тема 7. Методи організації виробничих процесів 

 
Основні поняття: непотоковий метод, потоковий метод, 

ознаки потокового виробництва, синхронізація процесів, 
автоматизована потокова лінія, параметри потокової лінії 

 
Контрольні питання для перевірки знань 

1. Що розуміють під методом організації виробничих процесів? 
2. Які існують методи організації виробничих процесів? 
3. Дати характеристику непотокового виробництва, в яких 

виробництвах він використовується? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

4. Що таке потоковий метод організації виробничих процесів? 
5. Ознаки потокового виробництва. 
6. Що таке потокова лінія?  
7. Навести класифікацію потокових ліній. 
8. Значення та класифікація запасів у потоковому виробництві. 
9. Назвати основні параметри потокових ліній. 

  

Практичні завдання 

Задача 1 

Визначити такт і ритм потокової лінії, добове виробниче 
завдання якої становить 600 деталей, режим роботи лінії – 
двозмінний, тривалість зміни 8 год. 

 
Задача 2 

Визначити довжину і швидкість руху конвеєра, якщо 
трудомісткість складання вузла становить 180 хв., такт потоку 6 
хв./дет., відстань між центрами суміжних робочих місць – 1,2 м.  

 
 
Тема 8. Оперативне регулювання виробництва 

 
Основні поняття: завдання і зміст оперативного 

регулювання виробництва, обсягове і календарне планування, 
диспетчеризація, основні системи оперативного регулювання 
виробництва 

 
Контрольні питання для перевірки знань 

1. В чому полягає суть оперативного регулювання 
виробництва? 

2. Назвіть основні завдання оперативного регулювання 
виробництва? 

3. В чому полягає суть обсягового планування та регулювання 
виробництва? 

4. Назвіть основні календарно-планові нормативи. 
5. Назвіть основні принципи диспетчеризації виробництва. 
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6. На які показники діяльності підприємства впливає досконале 
вирішення завдань оперативного регулювання виробництва? 

 
Практичні завдання 

Задача 1 

Програма випуску виробів на місяць становить:вироби А – 
3000 шт., вироби Б – 2000 шт., вироби В – 4000 шт. Партії 
обробки дорівнюють програмі випуску на місяць. Лінія працює 
в 2 зміни протягом 23 робочих днів. Втрати часу на ремонт та 
переналагодження лінії становлять 5 %. Трудомісткість обробки 
виробів становить: вироби А – 17,0 хв., вироби Б – 15,0 хв., 
вироби В – 17,0 хв. Розрахувати змінно-потокову лінію, на якій 
виробляються перелічені вироби. Для розрахунку робочих 
тактів фонд часу роботи лінії розподілити пропорційно 
трудомісткості програмного завдання. 
 

 

Тема 9. Організація обслуговування виробництва 

 
Основні поняття: склад і завдання виробничої 

інфраструктури, організація інструментального господарства, 
організація ремонтного господарства, організація енергетичного 
господарства, організація транспортного господарства, 
організація складського господарства 

 
Контрольні питання для перевірки знань 

1. Охарактеризуйте складові виробничої інфраструктури. 
2. Яким вимогам повинна відповідати організація 

обслуговування виробництва? 
3. Назвіть завдання інструментального господарства. 
4. Охарактеризуйте систему планово-попереджувальних 

ремонтів. 
5. Як визначається обсяг ремонтних робіт на підприємстві? 
6. Як здійснюється планування потреби в енергії? 
7. Які схеми маршрутів можете назвати, в яких випадках вони 
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застосовуються? 
8. Назвіть основні завдання складського господарства 

підприємства. 
9. Якими показниками можна охарактеризувати ефективність 

функціонування складського господарства підприємства? 
 

 

Практичні завдання 

Задача 1 

Визначити обіговий фонд інструменту в центральному 
інструментальному складі за таких умов: 1. Періодичність 
поповнення запасу центрального інструментального складу – 1 
раз на 3 місяця. 2. Періодичність поновлення витратного запасу 
інструментальних роздаткових комор – 1 раз на 2 місяця. 
3.Витрати інструменту в інструментальних роздаткових коморах 
за період між надходженнями його з центрального складу 
становлять 100 комплектів. 4. Страховий запас становить 10 %. 

 

Задача 2 

В цеху протягом року передбачені наступні види ремонтних 
робіт: малий ремонт – 160 ум.рем.од., середній ремонт – 
105ум.рем.од., капітальний ремонт – 40ум.рем.од. Норми 
тривалості простоювання обладнання в ремонті на одну 
ремонтну одиницю при роботі ремонтних робітників в одну 
зміну становлять: малий ремонт – 5 год., середній ремонт – 
9год., капітальний ремонт – 18 год. Бригада ремонтних 
робітників складається з двох чоловік. Визначити тривалість 
простоювання обладнання в ремонті в добовому виразі. 
 
 

Тема10. Організація праці 

 
Основні поняття: зміст і завдання організації праці, розподіл 

праці, кооперація праці, карта організації робочого місця, норми 
витрат праці, системи і форми оплати праці 
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Контрольні питання для перевірки знань 

1. Суть і мета організації праці. 
2. Як виникає розподіл праці? Види розподілу праці. 
3. Що означає кооперація праці? 
4. Що таке трудовий процес? 
5. Класифікація робочих місць.  
6. Організація робочих місць. 
7. Що таке норми витрат праці? Назвіть основні з них. 
8. Системи та форми оплати праці робітників. 
9. Організація оплати праці керівних, інженерно-технічних 

працівників і службовців, її вдосконалення. 
 

Практичні завдання 

Задача 1 

Визначити норму калькуляційного часу обробки партії 
деталей n=10шт. Норма подетального часу становить tдет= 36 хв. 
Підготовчо-заключний час становить 20 хв.  

 
Задача 2 

Норма часу на виготовлення вузла знизилась з 300 до 270 год. 
Визначити, на скільки збільшилась продуктивність праці. 

 
 

3. Контрольна тестові питання 

 
 
1. Відходи виробництва - це ...  
 
2. Для визначення потреби підприємства в робочій силі, 
обладнанні, виробничих площах, сировині, паливі в якості 
вихідних даних використовують ... 
 
3. Валова продукція - це ... 
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4. Виробничі програми по окремих цехах складають ...  
 
5. Пропорційність як принцип раціональної організації 
виробничого процесу передбачає ... 
 
6. Розрізняють наступні типи виробництва: 
 
7. Для масового виробництва характерні ... 
 
8. Для одиничного виробництва характерне таке розташування 
обладнання: 
 
9. Під природними процесами розуміють частину виробничого 
циклу, коли...  
 
10. До регламентованих перерв у складі виробничого циклу 
відносять ...  
 
11. Скорочення тривалості виробничого циклу здійснюється 
шляхом: 
 
12. Скорочення тривалості виробничого циклу здійснюється 
шляхом ... 
 
13. Головними ознаками методу організації виробництва як 
способу здійснення виробничого процесу є ... 
 
14. При непотоковому методі організації виробничих процесів 
виготовляється продукція ... 
 
15. При потоковому методі організації виробничих процесів 
особливого значення набуває ...  
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16. При розрахунку параметрів потокової лінії програма запуску 
або випуску визначається за залежністю ... 
 
17. Потокове виробництво найбільш ефективне при ... 
 
18. Основним завданням організації оперативного виробничого 
планування є ... 
 
19. До планово-облікових одиниць оперативного виробничого 
планування відносяться: 
 
20. До основних календарних планових нормативів відносяться: 
 
21. Загальна потреба підприємства в оснащенні складається з … 
 
22. Під нормою оснащення робочого місця інструментом 
розуміють…  
 
23. До складу ремонтного господарства входять: 
 
24. Система організації ремонтного господарства, яка 
передбачає виконання всіх видів ремонтів та обслуговування 
службами головного механіка, називається … 
 
25. Системою планово-попереджувальних ремонтів називають… 
 
26. Норма витрат палива і енергії – це планова кількість … 
 
27. Під транспортним господарством підприємства розуміють … 
 
28. Централізована схема організації перевезень, передбачає 
обслуговування виробничих цехів транспортом і призначена в 
основному для переміщення вантажів … 
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29. Виберіть найбільш суттєвий фактор підвищення 
ефективності транспортного обслуговування: 
 
30. Відокремлення основної роботи від допоміжної забезпечує… 
 
31. Спостереження, запис та аналіз всіх без виключення затрат 
робочого часу протягом повного робочого дня (зміни) або його 
частини це … 
 
32. В цеху основного виробництва ... 
 
33. При розрахунку виробничої потужності підприємства не 
враховується... 
 
34. Простоювання  устаткування в межах обробки партії деталей 
є основним недоліком _____ виду руху предметів праці у 
виробництві. 
 
35. При __________ виді руху предметів праці у виробництві 
тривалість циклу обробки партії деталей є найкоротшою. 
 
36. Для якого методу організації виробничих процесів 
характерне використання універсального обладнання та 
універсальних пристосувань? 
 
37. Головним завданням диспетчеризації слід вважати ... 
 
38. Відділ головного механіка здійснює організацію і 
планування ремонту і експлуатації...  
 
39. На невеликих підприємствах одиничного та дрібносерійного 
виробництва застосовується ________ метод організації 
ремонту. 
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40. Кількість вантажів, які транспортуються в одному напрямку 
між двома суміжними пунктами, називається… 
 
41. Кільцева схема маршрутів може бути… 
 
42. В залежності від характеру технологічного процесу 
розрізняють такі робочі місця: 
 
43. Використання принципу "петля якості" вимагає при розробці 
системи управління якістю продукції … 
 
44. Форма оплати праці, згідно якої оплата проводиться за 
виконання певного виробничого завдання (один об’єкт, один 
комплекс) на певній стадії виробництва по укрупненим  
розцінкам називається… 
 
45. Оперативний час включає в себе… 
 
46. Завданням організації виробництва є… 
 
47. Наявність єдиних органів управління, адміністративна 
відокремленість, взаємозв’язок плану виробництва з 
матеріальними, технічними і фінансовими ресурсами, 
організація діяльності на основі господарського розрахунку – це 
ознаки… 
 
48. Підприємство як виробнича система складається з… 
 
49. Здатність створювати необхідну споживачам продукцію – 
це… 
 
50. Виробнича структура підприємства є складовою… 
 
51. Із збільшенням масштабів виробництва створюються умови 
для… 
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52. Резерви обладнання, робітників, незавершеного виробництва 
відносяться до… 
 
53. Підвищення рівня спеціалізації підприємства за інших 
незмінних умов призводить … 
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